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Předmluva.

K oběma předešlým synoptickým evangeliím jsme předmluvy předeslali a
v nich co potřebno se vidělo vynesli, při nich spolu ku sv. Lukáši hledíce.
Leč hlediště, s nichž na písma svatá pozírati můžeme, tak jsou rozmanitá, bo
hatství, jež písmo chová, tak jest veliké a mysl toho, kdo se s knihami těmi
svatými obírá, takovou láskou k nim zahoří, že Ústa samoděk přetékají a řeč
znova a znova se z útroby vylévá.

Některé věci takto jsou samozřejmy, vece Aristoteles, že všeliké o nich
důkazův se domáhání toliko nestateč rozumu a ducha prozrazuje. Obrátíme-li
výrok ten k evangeliím a jmenovitě k jich hodnověrnosti a celitosti a k od
porům proti oběma za dnů našich strojeným, neshledáváme v něm velmi licho
tivé svědectví o vrstevnících svojich. Řada nepochybných svědků svatých i
nesvatých, harmonie evangelií, v polovici druhého století od Tatiána a Theo
fila spůsobená, kommentár na evangelium sv. Jana od gnostika Herakleóna
týmž časem složený, útokové filosofa Celsa též doby na pravdy křesťanské
činění dostatečně a jasně svědčí, že evangelia naše drahně před polovicí dru
hého století obecně od učitelův a představenců církve, od heretiků a od za
hořalých nepřátel za plody těch svatopisců, jimž se připisují, uznána byla.
Než uznání takové všeobecně zavládlo, muselo nenedrahně času uplynouti a
právem se spisové ti již pod jediným tím zřetelem do století prvního půvo
dem svým klásti musejí. Neméně nejstarší v druhém století již veřejně užívaná
od sebe neodvislá přeložení, latinská vulgáta a syrská pešito a shoda jich
s nejstaršími rukopisy řeckými a s citáty starých svatých i nesvatých spiso
vatelů jsou nám přejistým důvodem, že evangelia v ryzé čirosti a přesné či
stotě bez proměny podstatné nás došla. Ale ovšem chodby nevěry jsou pře
mnohy a zahradíš-li jedny, vykopá si lež pod povlakou země nové průchody,
ač se jí neustále zasypávají, a ve tmách podsvětových se kutajíc žaluje pro
tmu, ana svíce slunečná jasně a bezoblačně na blankytu svítí. Novomodný
Marcion francouzský nazývá sv. Lukáše umělcem, jenž přemyslně si vede
druhdy nadsázky a upřílišení se neoštídaje. Ale místo důvodů poskýtá nám
bliktry a místo rozumné mluvy odbývá nás lahodným blabolením, ač nejeden
čtenář potkav se ve spisu jeho s holou mhlou domnívá se sličnou bohyni
pravdy objímati. Což tu potřebí mnoho mluviti? Což potřebí důkazy a důvody
pracně sbírati? Jediný muž, abychom se šťastným nálezcem rukopisu sinaj
ského mluvili, jediný muž, světec, učenec, mučeník, sv, Irenéus postačí pro
kázati, že evangelia naše již v polovici druhého století povšechně známa jsouce
nemohou leč od samých apostolů pocházeti. Byl on učeníkem sv. Polykarpa
a Polykarp zas se sv. Janem apostolem a s jinými očitými svědky událostí
evangelických obcoval. Který člověk, ač zdravě-li mysliti hodlá, bude se do
mnívati, že sv. Polykarp nevěděl, jací spisové od Jana a jiných apostolů se
psáni byli? Aneb kdo může při zdravém rozumu za to míti, žeby Irenéus se
nebyl od Polykarpa o věcech poučil, kteréž se životem jeho a s celou bytí



a jestotou jeho srostly? Želel toho Sterne, že sí nevymohl výsadu od parla
mentu, aby jenom rozumní lidé spisy jeho četli. Nebo nestačí prý knihy psáti,
než potřebí i hlavy tvořiti, jenž je čísti a jim rozuměti dovedou. Co on leda
vtip vynésti hodlaje projádřil, toho skutečná potřeba v celé matorné opravdo
vosti při písmě svatém a zvláště při evangelické historii se spatřuje. Písmo
svaté jest zrcadlo a ukazuje člověku pravou povahu jeho bez obalu a bez
pochlebování. A tu nejedni netoliko zapomínají na tvářnost, kterou jim zrcadlo
to ukázalo Ják. 1, 24. a netoliko výtky jeho za přepiatosti mají, nébrž na
samo to zrcadlo zanevirají a rozbiti ho nemohouce aspoň zášti svoje bojných
úkorů vychrlováním sobě ochlazují nerozumným dětem nejsouce nepodobni.
V oboru tom, v němž se evangelia pohybují, nikdo vznešen není rodem a na
žádného se tu nevrhá vznešenost duchovní, jak Shakespeare o některých li
dech synech Štěstěny praví; tu vznešenost se jenom za pokání, za sebezapí
rání, za půst a modlitbu ustavičnou propůjčuje a uštědřuje. Ale té pokory není
při lidech a duch času o hodnotě a důstojnosti modlitby a sebezáporu zhola
pustil. Vystrojují ti moderní plavci koráb svůj a vyjíždějí na odkrytí nových
krájův umového světa, ale se plaví tuze na sever a tam váznou na ledechnevěryaustrájejízledovcůpalácproubohéčlověčenstvo.© Akdojimtam
bydleti nehodlá, na toho ze zimoviska svého ti novověcí Aeolové vichřici vy
pouštějí, jej pod závějemi svými pohřebiti usilujíce. Leč kdo moudr jest, ten
k jihu lod obracuje, kdež souhvězdí kříže svítí a vánek duje, jenž vzduch ne
beskou vůní naplňuje a veškeru hořkost morskou oslazuje. Seberme mysl svou
a nemějme pošetě jejich za výroky věčného Ducha, aniž oplesky jejich výmy
slů za odlesky a oblesky věčných ideí. Jedme k jihu a k jihu vedme lod osvěty
národa našeho, ale vyhýbejme jespům nejetnosti a čile a neustále se plavme,
až do žádoucího přístavu se dostaneme.

O otázkách historických našeho evangelia nejeden spis vychází napo
řád a mezi nimi jsme nejednou se nadáli rozřechy zadrhlitých věcí; nebo
dosaváde některá věc v písmě nedovidna a nevysvětlena ostává nejinak než
na nebi se nejedna mhlovina mezi hvězdami nalézá. Takovým spisem zdál
se býti spis Dr. Hermanna Gerlacha: O římských vládařech v Syrii a v Judsku
od I. 63 přeď Chr. do Il. 69 po Chr. V Berlíně 1865. Leč k objasnění těch
částek, v nichž se evangelium sv. Lukáše pohybuje, nemohli jsme žádného
světla nového odtad vyčerpati, ač ovšem velmi povděčni býti musíme, že filo
logové tuto pochodně svých vědomosti rozsvěcují k vysvětlení temných strá
nek písma svatého.

O nejedné otázce theologické a filologické bychom se rozpřádati ještě
mohli. Leč o nich se bohdá při dálších knihách rozšíříme. Na ten čas pře
stáváme na pokorné modlitbě, aby Bůh milostivý práce naší bez požehnání
hojného nenechával.

V Brně dne svatého Petra v okovách 1865.

Fr. Sušil.



Úvod.

O svatém Lukáši a jeho evangeliu.

I. Lukas jméno jest skrácené buď ze
jména Lucilius, buď ze jména Lukánus, což
podobněji, podlé analogie skratků Silas misto
Silvánus, Alexas místo Alexander a jiných;
neprávě někteří jej s Luciem, jenž v listu
k Rímanům 16, 21. přichází, stožňovali, an
netoliko genius jazyka řeckého takovému
skracování se příčí, nébrž ekoličnosti časové
také tomu odporují. Pří hotovení listu
k Římanům nebyl Lukáš Pavlovi při ruce,
aniž také Lukáš náš Pavlovým příbuzencem
byl, což obojí na dotčeném místě o Luciu
se klade. Luciem Cyrénským Act. 13, 1.,
jedním z učitelů církve v Antiochii, po
dobně nebyl, anoť s tím nejenom jméno se
potýká, nébrž Lukáš sebe od těch, jenž tam
Act. 13,1. vyčítají se, učitelů antiochijských
vylučuje; bylby zajisté, jak zAct. 16, 10.n.
souditi lze, na dotčeném mistě slovo: Byli
zaměnil na slovo: Byli jsme. Tomu, že
jméno jeho skratek jest jména Lukánus,
nasvědčují někteří rukopisové starého pře
kladu latinského, kteří místo Evangelium
secundum Lucam, podlé Lukáše. mají nápis
Evangelium secundum Lucanum, podlé Lu
kána. Jiným se vidí jméno to býti skrá
ceným místo Lukianos, kteréž jméno oby
čejnější bylo mezi Řeky. Ale věc tím ne
mění se; Lukianos jest jméno latinského
původu, ano totéž jméno se jménem Lukánus,
jenom po řecku přikrojené, jak n. p. Kvor
9105misto OAuirinas. Skratkové ostatně u
všech národů panují a jmenovitě u nás, jak
již ze jména Jan místo Johannes viděti.
Dámeli historikovi Eus. 3, 4. víru, jemuž
i Jeronym cat. 7. nasvědčuje, byl Lukáš
rodem z Antiochie syrské; není pak příčiny,
proč bychom toho nepřijímali, ješto pouhé
mlčení starších nad Eusebia spisovatelů vý
slovnému svědectví tomu překážeti nemůže.
Podlé stavu svého byl lékařem, jak sv. Pavel
Col. 4, 14. jasně praví a jak z některých
výrazů jeho se vidí: podlé téhož místa byl
rodem pohan, poněvadž Pavel výslovně jej
od těch, jenžto z obřízky jsou, různí, Přede

svojím na víru křesťanskou obrácením, zdá
se, byl proselytem židovským, jak aspoň
souditi lze z dokonalé jeho věcí a obyčejů
židovských známosti. Kdo jej na víru kře
sťanskou obrátil, neví se. To jisto, že na
velikém jsou omylu 'ti byli, kteří za to
měli, že Lukáš byl jeden ze sedmdesatéra
učeníků Páně, jakož i ti nedobře viděli,
jenž jej za jednoho z učeníků do Emaus
putovavších pokládali; tam to drčel Epifan.
haer. 51., 12., toto Theofylakt ve předm.
k Lukáši. Obojí chatrná domněnka vzala
námětek z té okolnosti, že ze všech evan
gelistů jediný Lukáš i o těch sedmdesáti
učnech Páně i o dvém do Emaus putovavším
vypravuje. Sám však Lukáš zřejmě tako
vému mínění odporuje, ješto hned v úvodu
k evangeliu svému výslovně se od těch od
děluje, kteří sami Pána viděli, slyšeli a ká
zaním slova Božího posluhovali 1, 2., s čímž
se slova nejstaršího zlomku Muratoriova
shodují, podlé nichž Lukáš Fána nevidel v
pleti. Skutečněli z Antiochie rodem byl, jak
tomu ovšem místa dáti musíme, tedy můžeme
za jisto míti, že v městě onom, středu kte
sťanstva z pohanův obráceného, S věrou
křesťanskou se oznal a ji přijal, jakož také
v témže městě v užší styčnost s Pavlem nebo
aspoň ve přátelskou známost vešel. Aspoň tak
se nejlépe vyjasnuje ta událost, že Act. 16,
9., když do společnosti Pavla ap. přijat byv
prací a trudův apoštolských se podjímá, ni
jakým poznamenáním přidaným sebe ne
uvádí, nýbrž co osoba povšechně známá
sobě počíná. Jestli, což ovšem možno, od
samého Pavla na víru obrácen a na kněz
ství posvěcen byl, o své váze ostati povinno;
jednak jej týž Pavel spoludělníkem svojím
(ývsovog) jmenuje Filem. 24., z čehož prů
vodno, že úřadu v církvi užíval a posvěcení
k němu byl dosáhnul, S Pavlem na cestách
apostolských sešel se léta dvaapadesátého
po Chr. v Troadě, když byl Pavel do města
toho po sněmu Jerusalémském se Silou a
Timotheem přibyl, Odtud Pavla doprovázel

Á
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na cestě do Evrópy přes Samothraku a Ne
apole až do Filip, kdež svalému apostolu
při kázaní se propůjčoval Act. 16, 10. nn.
V městě tom Pavel a Sila do vězení přišli,
jak se na dotčeném místě dále vypravuje,
čehož ale Timotheus a Lukáš, zdá se, prázni
byli. Když nápotom Pavel z Filip po čest
ném od předních toho města úředníků sobě
učiněném odprosu dále do Soluna se ode
bral, Act. 16, 40. 17, 1., Lukáš ve Filipech
ostal a tepruv — ač toliko podlé toho, co
se nám vypravuje v samých dějech app.
soudíc — po některém létě v roku 58 se
opět ku Pavlu připojil Act. 20, 6. a s ním
přes Troadu a Milét do Jerusaléma putoval.
Nápotom se ani za dvouletého vězení v Ce
sarée, ani na cestě jeho do Říma, ani také
za vězení rovně dvouletého v Římě odněho
neodloučil, jak ze skutků app. a z listů
Pavla z híma daných Col. 4,14. Filem. 24.
průvodno jest. Kam po prvním zajetí Pavlově
se odebral, nevíme; jisto, že i ve druhém
Rímském zajetí Pavlově u něho byl a sice
sám, jak vece Pavel 2. Tim. 4, 11., z čehož
na přivinulost jeho ku Pavlovi souditi mů
žeme a ovšem pokládati, že jej bez mála
také na cestách mezi prvým a druhým za
jetím doprovázel. Kam po smrti Pavla
apostola se odvinul, bezpečně se nemůže
věděti, poněvadž podání v tom shodna ne
jsou, ano sobě na mnoze odporují. V Achaji
prý kázal nápotom; jiní v Bythinii praví,
v Lybii také, v Gallii a jinde, jak Epifan
baer, 51. Nicefor. Calist. h. e. 2,43. Isidor.
Hisp. de ortu « obitu pp. 82. a jiní toho
dotýkají. Sešel v stáří sedmdesáti čtyr let
věku svého v Bythinii; dle jiné tradice u
Isidóra na dotčeném místě vAcháji v osmde
sátém roku véku svého na olívě pověšen
byl. Ostatky jeho 1. 357 Konstantius spolu
s ostatký Ondřeje apostola do Konstatino
pole přenésti poručil, jak Jeronym cat. 7. a
Filostorgius h. e. 3,2. svědči a jev chrámě
sy. apostolů dal pochovati. Sedulius (argt.
in L. Coll. nov. t. IX. ed. Mai.) praví o
něm, že panenství vezdy zachovával a církev,
jenž 18. října památku jeho co mučeníka
slaví, v modlitbě své dává mu chválu, že
umrtvení křiže Christova ustavičně na těle
svém nosil.

Nemůžeme mlčením pominouti, že také
o něm prohleslo, že malířem byl. Lid náš
pěknou píseň zpívá o obrazu od něho ma
lovaném (viz Nár. písně mor. 2. vyd. str.
41.) a v Častochově uloženém a neméně o
milostném obrazu na starém Brně povídáse,
že od Luky pochodí, Obrazové dotčení sice
darmo takového stáří a takové vzácnosti
sobě připisují, z doby mnohem pozdější po
cházejíce; viz o Brněnském Wolny kirchl.
Topogr, I, 145., ale již v VI. stol, Theodór

anagnostes (v collat. I.) vypravuje, že Eudokia
z Jerusaléma obraz Panny Marie od Lukáše
Pulcherii poslala (+ Evčdoxia r ITováyevieTny| sikóvaTíjSPEOuMTOVOC,JYOAnágrokosAovxčs| xaDiorTópnosv,ES| Ispocokvumydně
otehsv);|tolikéž se o tom zmínka děje v usta
noveních velikonočních papeže Rehoře (Du
rand. ration. VI.89. n. 3.) a nápotom zhusta,
na př. u Nikefora Kallista h. e. 2, 43. 14,
2. 15, 4. Metafrasta a jj. Cehožvšeho, ješto
nejstarší, jenž toho zminuje, Theodor čtenář
tepruv ze století šestého pochází, slušně o
své míře nechati můžeme.

II. Třeti, jenž ve knihách našich se na
lézá, evangelium od sv. Lukáše pochodí. Již
hned skutkové apostolští nějakou měrou 0
tom svědectví vydávají, druhou částku ev
angelia tvořice a ráz apostolského věku
zfejmě na čele nesouce; nad to celá staro
žitnost tomu nasvědčuje. Nechceme dotýkati
některých námykův či narážek přicházejí
cíchu apostolských otců, že na př. Klément
římský 1. Cor. 8. slova uvádí patrně vzatá
z evangelia našeho Luk. 106,10. a v sv. [gna
tius mučeník Smyrn. 3. na slova Luk. 24,
39, narážeti se zdá; proti takovým výrokům
a svědkům ledaco se dá namítati. Máme my
vydatnější svědectví Starožitnosti, jimž víry
nelze nepřikládati, leč by kdo proti vší hi
storil se zatvrdil. Již sv. Justin muč. na
přemnoha místech, ač Lukáše nejmenuje,
celé věty z našeho evangelia klade Apol. I.
33. Dial. 100, o zvěstování (Luk. 1,32. nn.) ;
jinde opět Ap. I. 34. dial. 78. o narození
Páně (Luk. 2, 1.nn.); o krvavém potu dial.
103. (Luk. 22,44.), o odevzdání Ducha v ruce
Otcovy dial. 105. (Luk. 23,46.) Svatý Ire
néus 3, 1. 14, 1. a jinde výslovně Lukáše
jmenuje skladatelem třetího evangelia; Ter
tullián (Marc. 4,5.) se volá ku povšechnému
všech církví svědectví, že evangelium naše
od Lukáše jest sepsáno a zlomek Muratoriův
podobně Luku spisovatelem třetího evange
lia býti píše. Nejinak Klément Alex. (Eus.
h. e. 6, 14. a jinde ve vlastnich knih.) Ori
genes (Eus. h. e. 6, 25. a j.) a Euseb sám
(h. e. 3, 25.), kterážto svědectví Jeronym
cat. 7. zahrnuje slovy: Lukáš, lékař Antio
chijský, jak spisové jeho ukazují, jazyka
řeckého nepovědomý, sstoupencem Pavlo
vým a veškerého putování jeho průvodčím
byl. Sepsal evangelium. Toli vece Jeronym.
Tito pramenové, ana také vnitrná povaha a
sloh evangelia s osobnosti sv. Luky se sho
duje, nezamítatelné svědectví o evangeliu
našem vydávají.

HI. Odkad Lukáš to, co v evangeliu
svém vykládá, čerpal, sám v předmluvě praví ;
Poněvadž mnozi podjali se složili vypravo
vání dovršených u nás vecí, jakož podal
nám di, jeuž od začátku samovidei a sluhamě
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stali se slova, uvidělo se i mné, ješto jsem
postihuval vsechny věci od předu bedlivě, po
sloupné lobě napsati, velmožný Theofile, abys
poznal těch, jimž vyučen jsi, řeči jistotnost.
Pramenové, z nichž védomost vážil, byly
tedy výpovědi oněch, jenž vlastníma očima
všechno spatřovali a slovo Páně za úřadem
svojím hlásali. Zpytoval a vyšetřoval pilně
a pečlivě, jak vece, aby se jistoty o všech
těch, jenž staly se a 0 nichž psáti mínil,
událostech dovéděl. Očití svědkové byli apo
stolé, ač ovšem také jiní učeníci: k nim
tedy zření své obrátil. Ješto ale věci klade,
jimž nebyli apostolé ani učeníci Páně pří
tomni, o Jana Křestitele narození, o naro
zení Pána samého a o jiných záležitostech,
musil také u jiných osob o tom raditi se;
a ač mnoho toho na apostolu Jákobu Men
ším, Páně příbuzenci a tudy také příbuzenci
Jana Křestitele, se doptati mohl, nic nám
nevadí za to miti, že také od blahoslavené
Panny o věcech některých se doptával. Kdy
zpytování to započal, nevímesice ;ale mohlo
to hned v Antiochii býti, kde s Petrem se
jiti se mu nebylo nemožno; s Pavlem potom
déleji obcoval, v Jerusalémě sním u Jákoba
(Act. 21, 18.) apostola se zdržoval a podvě
létě v Falestíně meškal, na cestách svojich
s jinými apostoly několikráte se sejíti mu
přišlo ; to všecko nám ručí, že dokonale o
všech, jež vypisuje, věcech se dověděti mohl
a ovšem dověděl. Z podání tedy ústného čer
pal, co píše, ač tím sé nepraví, že by nebýl
také Matouše a Marka použiti mohl; toho
sice nedotýká, ale aniž potřebí měl tu, kde
o spisovatelech samovidcech píše, také o věci
té se zmiňovati. Leč otázka, zda skutečně
Matouše a Marka aneb jednoho z nich při
spisování evangelia svého na zřeteli měl, od
nás již hned výše při evangeliu Matoušově
přetřásána byla, a neméně v samém výkladu
proslova Lukova o tom se nám řečvrátí.
Písemných památekužil při genealogii 3, 20.
nn. a chceme-li, při předchodné historii ev
angelia v kapitole první a druhé, ač jen snad
poněkud ; pokládati zajisté můžeme, že ně
kteří svaté rodiny příbuzenci věci ty, jež
nám Lukáš v dotčených kapitolách vypra
vuje, byli písemně zaznamenali, což o zpě
vech magnifikátu a benediktu jmenovitě při
jit sluší. Tím se vysvětluje také, že sloh
v těch kapitolách hebraizuje ; ovšem ty, jichž

pal zápisky, jazykem aramejským sepsányJy.
Mezi těmi, od nichž Lukáš dovídal se

věci v evangeliu svém napsaných, neposlední
místo zajímá Pavel. Celá starožitnost evan
gelium Lukovo praví vlastně evangeliem
Pavlovým býti tou měrou, jakou evangelium
Markovo se Petrovým evangeliem nazývá.
Irenéus (u Eus, b. e. 5, 8.) výslovně vece,

že Lukáš evangelium to, jež Pavel apostol
kázal, písemněsložil ; Tertullián (Marc. 4,2.)
nazývá Pavla učitelem a osvětitelem Luko
vým a vážnost evangelia Lukášova od Pavla
odvodí. Ano někteří za to měli, že Pavel
Spisy a prameny písemné pro Lukáše ob
staral a odvolávali se k slovům Pavla, jež
píše 2. Tim. 2, 13., kdež Timo theovi poroučí,
aby pargamíny a knihy s Sebou přinesl. Nad
to ještě nejedni drželi, že se Pavel, kdykoli
o svém evangeliu mluví, Rom. 2, 10. 16,
25. 2. Tim. 4, 13. k evangelin Lukášovu
táhne. Ačkoli pak tyto dvě domněnky pro
vésti nedají se, toli jisto, že veškera staro
žitnost evangelium Lukášovo od Pavla apo
stola odváděla. Neklade té okolnosti v před
mluvě své Lukáš, poněvadž vůbec a vesměs
mluví a poněvadž veškeren vliv Pavlův při
spisování evangelia Lukova byl prostředečný,
an Pavel sám místnějších o životu a přibě
zích Páně vědomostí od hlavitých apostolů
Petra, Jana a Jákoba čerpal, jimž Gal. 2,2.
evangelium svoje předložil. Za evangelium
Pavlovo je také Marcion haeretik považoval,
jediného tohoto evangelia s povržením ostat
ních užívaje. Nad to vniterná povaha evan
gelia a spůsob, jakým věci vypravuje, ano
sám ten výbor událostí evangelických tomu
nakládá, že evangelium to pode vlivem apo
stola Pavla složeno bylo. Jakož Pavel všady
Ssdůrazem všeobecné všech lidí ke spáse
v Christu povolání vystavuje, tak i Lukáš
všeobecného rázu toho všady šetři ; Christa
tudy co spasitele nejenom Židů,nébrž všeho
člověčenstva vyličuje, rodokmen Páně až
k Adamu vede, an Matouš na Abrahamu
přestává, a o dva a sedmdesateru učenících
co pohanstva zastupitelích vypravuje, ješto
Matouš na dvanácteru apostolech co repre
sentantech Židovstva se obmezil. Dokládáme
ještě mimochodem, že domněnka za nověj
ších dob vymyšlená, jakoby evangelium
Marcionovo bylo nějakým předchozím evan
gelia Lukova nástinem a nákresem a tedy
prvotným Lukovým evangeliem bývalo, do
cela na důvodech — (nechat obtoužnějších
slov staršího spisovatele českého užiji —)
pazderných, kopřivných a pavučinných spo
léhajic, nyní po tolika vedených půtkách
a bojech konečně odstraněna jest; sami ti,
kteří ji vztýčili, za docela přemoženése vy
znávají a sama ohýralá škola Tubinská no
vého nevěrství otázku tu za zvetšelou po
kládá.

IV. Ale za kterou přičínou psal sv.
Lukáš evangelium? Otázka ta odpovéď svou
nalézá v proslovu od nás již výše uvede
ném; Theofila chce utvrditi u víře a u vě
cech těch, jež o Christu Pánu a o spáse
jím skutky a náukou lidstvu zjednané byl

uslyšel, a všeliké tu vzniknouti mohoucí
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pochybnosti chce jej zbaviti, jak to také
Eus. h. e, 3, 24. praví. Jiní sice také psali,
jakž v témž proslovu praví, ale nepočali od
prva a od pramene samého, zamlčevše věci,
křesťanu nad míru důležité a pořádku věcí,
jehož se tu vymáhalo, nešetříce; proto on
péra se uchopiti za nutno uznával. Těmi spi
sovateli mnohými, jichž se ve svém proslovu
dotýká, nerozumí bez mála ani Matouše, ani
Marka ; avšak kdyby také, jak se některým
vidí, evangelistové ti dva v onom ohledu
Lukově se zahrnovali, vezdy by Lukovo
předsevzetí, evangelium sepsati, odůvodněno
bylo. Marek jenom veřejného života Páně
dotýká a tu více k dějům než k náukám
prohlídá; sám Matouš o Janu Křestiteli,
kterak k tomu vznešenému úřadu svému
vychován byl, mlčí a mnohých věcí vypra
vovaných v knize své nevyjasnuje, jak na
př. té, proč Mt. 4, 12. Pán z Nazareta do
Kafarnáa se přestěhoval, a nad to konec
klade takový, že čtenář neví, kam Pán
s hory té, kdež apostolům poslední nařízení
svoje dával, se nápotom odebral. Příčin
dosti, abychom jiných pominuli, že sepsání
od něho knihy právem předsevzato bylo.

V. Jiná příčina, kteráž ale s předešlou
v jedno splývá, byla, že příteli svému Theo
filovi se zavděčiti a jej právě ve pravdě ev
angelické utvrditi hodlal. Ale kdo byl čen
Theofil? Jméno to značí Dohomila a poně
vadž každý křesťan Boha milovati povinen
jest a poněvadž obsah evangelia Lukova
pro každého se hodí, tudy se mnohým vi
dělo a ještě vidí, že to jenom podmyšlená
osoba jest a že Lukáš Theofilem každého
křesťana rozumí a každému křesťanínu knihu
svou připisuje. Pravda ovšem jest, že věci,
jež Lukáš vypravuje, každého se. týkají;
ale z toho nenásleduje, žeby byl Lukáš
evangelia svého pro jistou osobu ozvláště
nesepsal a jí knihu tu zvláště nevěnoval.
Náuky, jež Pavel v listu k Římanům píše,
celé církve a každého člověka týkají se, ale
nikdo neřekne, žeby titul ten Rom. 1, 7.
těm, kteří jsou v Rímě, jenom na bílo vlistu
onom se pokládal; nad to přímětek,jejž ku
jménu tomu přidává: převýborný či raději
velmožný Theofile, svědčí, že jistou osobu
při spisování a věnování spisu svého na
mysli měl. Kdo však Theofil ten byl, ani
staří nevěděli. Z titulu převýborný (yoazioze)
či vznešený, velmocný, velmožný jenom se
dohadovali, že v nějakém vyšším důstojen
ství postaven byl, poněvadž týž titul ve
skutcích ap. 23, 20. 24, 3. 26,25. vládařům
v Judsku se dává. Ale téhož titulu také
přítel příteli uděloval a Lukáš ve skutcích
1, 1. titulu toho pomíjí, k témuž muži zpro
sta ó TAeofile pravě, což by sotva byl uči
pil, kdyby Theofil skutečně v úřadě vyšším |

byl postaven býval. Dosavade tedy a bez
mála na vždy věc ta v mrákotách ostane;
nebo jisto, že dosavad všechna ač úsilná
vyšetřování o osobě Theofila na marno sply
nula a na mhlavých tvárnostech všechny o
tom domněnky se osnovaly. Domněli se to
tiž někteří, že Theofil náš byl onen vele
kněz Theofil, syn Annův, o němž Joseí
Flavius antig. 18, 5, 3. vypravuje, že s vele
kněžství od Agrippy složen byl: leč tomu
ze starožitnosti nic nenasvědčuje a celá
osnova evangelia našeho a nad to skutků
app- odporuje, any knihy ty člověka před
pokládají rodem pohana a vně Palestiny ži
jícího. Aniž také dopadá, co Sejiným vidělo,
že Theofil ten byl onen, o němž ve Shledá
ních čl rekognicech Klémentových X, 71.
se vypravuje, kterýž totiž ode Petra ue bez
spolupůsobení Lukova na víru byv obrácen,
dům svůj v chrám obrátil a církvi daroval
v městě svém Antiochii. Kdyby tomu sku
tečně tak bylo, jistě by se do času Chryso
stomova, jenž v městě tom pěstován byl a
dlouho působil, pamět toho nějaká byla za
chovala, jak za té jeho doby ještě dobře
věděli, kde druhdy Pavel v Antiochii by
dlel (hom. 30, 4. in Rom.). Nezbývá tedy
leč vyznati, že newíme, kdo Theofil ten byl;
z poznamenání 0 obyčejech židovských, 0
položení míst v Palestině, jakož i z toho,
že ve vyličování příběhů evangelických ku
pohanům více prohlídá, dobře soudí 8e, že
Theofil rodem pohan byl mimo Palestínu
živoucí. Bez mála v Římě aneb v Italii use
dlým byl, poněvadž Lukáš zeměpisné pří
pisky všady čině, je, když o Italii mluví,
činiti opouští, z čehož podobno, že Theofil
někde v Italii domoval, ač jiní jinak soudí,
váhy žádné tomu nepřipisujíce.

VI. Ještě zbývá o místě, kde evange
Jium Lukovo psáno a o času, kterého vy
hotoveno bylo, něčeho dotknouti. Dotknouii
pravime, poněvadž tu něco určiti nemožno
jest a jenom 8 povšechnými udáními a zá
poruými výsledky spokojiti se musíme. Spi
soval bez mála na více místech, aspoň látky
ty, jichž užil, na nejednom místě sbíral;
kde konečně ruku od spisování odtábl a
Spis svůj vydal, o tom nesnadí se návěstí
starých, jedni Alexandrii, jedni Rím, jiní
jiná místa udávajíce; sv. Jeronym (com. in
Mt. in prol.) drží, že knihu svou v Acháji
a Boeotii upravil a vydal. ač města zevrub
něji neudávaje. Jinde cat. 7. praví, že Lu
káš deje apostolské v Římě sepsal. A na
tom nejistém udání přestávati musíme.Také
co se doby týká, to jenom jisto jest, že
přede zkázou města Jerusaléma evangelium
naše psáno bylo. Skutkové apostolští náhle
skonávají při druhém roku zajetí Pavlova
o výpadku jeho záležitosti nemluvíce, a tudy
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bez mála okolo 1. 63 psáni byli. Evangelium
naše co přední část ovšem buď téhož léta,
buď o něco málo dřívěji sepsáno býti mu
silo. Určitěji udává přípisek arabského pře
kladu dvaadvacátý rok po vstoupení Páně,
což by léta 55 po Chr. padlo; leč ta a jiná
vročování evangelia našeho na vrátkém, ano
na sutivém podkladu spoléhají. Z podání
církevního klade se evangelium po Markovi
a blížeji a místněji za to míti můžeme, že
za doby, jenž od vydání evangelia Markova
až do zkazy Jerusaléma přešla, evangelium
to psáno a vydáno bylo.

VII. Sloh sv. Luky mnohem jest řečtější
než jiných dvou synoptiků a již předmluva,
kterou předesýlá, na vědomí dává, že byl

Předmluva. 5

muž řeckyvychovaný; pilněji než druzí jeho
dva předchůdcové okoličnosti času udává
a nejkrásnějsí paraboly Páně od jiných dvou
nepřijaté do spisu svého vesnoval.

VIII. Znakem jebo jest dle Ez. 1,10.
býk co živočich při oběti obzvláště obyčejný ;
děje se to, poněvadž evangelium. ode kněze
Zachariáše počíná.

IX. Evangelium jeho dělí se na čtvero
dílů, na předchozí část k. 1—3. Na veřejný
život Páně až do předsevzaté cesty do -">
rusaléma 4—9,51. Od počaté cesty onč lo
skutečného jití do Jerusaléma k umučení
18, 30. Poslední část umučení a vzkříšení
zahrnuje, 18, 31—24, 53.

Hlava I.

1.. Předmluva. 5. Gabriel anděl syna zvěstuje
Zachariovi. 26. Foselství Gabrielovo ku
Panné Marii. 59. Maria navštěvuje Alž
betu. 46. Velepiseň Mariina; 57. Naro
zen Jana Křestitele a 68. chvalozpev
Zachariův.

1. Poněvadž mnozí podjali se složit1| vypravovánídovršenýchunás
věcí, 2. jakož podali nám ti, jenž od
začátku samovidci a sluhami stali se
slova, 3. uvidělo se také mně, ješto
jsem postihoval všechny věci od prva
bedlivě, posloupně tobě napsati, vel
možný Theofile, 4. abys poznal těch,
jimž vyučen jsi, věcí jistotu.

Jediný Lukáš předmluvu k evangeliu
klade následujíc v tom obyčeje Řekův, z če
hož nemalý důkaz béře se, že byl rodem
pobanín. Předmluvou tou udává zvláště pří
činu, proč takového sepsání, ač nebyv svěd
kem očitým, se podjímá; dále o pramenech
a 0 spůsobu, jakým vypravovati hodlá, jakož
také o účelu spisu svého stručně se ohlašuje.
Jiné evangelisté předmluvy nepřičinili,ješto
byli z rodu hebrejského a takovým přemlu
vám nebyli navykli.

BMnozi,vece, předsevzali sepsati věci mezi
námi dokonané:; kteří jsou ti mnozí? Uzdálo
se některým, že těmi mnohými rozuměti se
mají lidé pravé křesťanské víře nepřízniví,
kteří zlým nějakým úmyslem ty věci spi
sovati se jali; jací byli Cerinth na př. a ti
haeretikové, jenž evangelia apokryfick se
psali. Ti vykladači se táhli ke slovu čzsyei
0790»a pravili, že se slovem tím opovážlivost
nějaká, nějaká přívazčivost a všetečnost vy
ráží. Avšak to proti přirozenému slova toho

významu a neprávě pravili, ano slovo to
usilování vůbec a snahu všelikou, k dobru
1 ke zlu, znamená. Tudy lépe jiní mnohými
oněmi rozumějí spisovatele takové, jenž do
brým úmyslemvěci o Christu Pánu spisovali,
jejichž ale spisové svatému Lukovi nedosta
teční se zdáli pro ten účel, kterýž on sobě
předložil. Zda také Matouš a Marek k těm
mnohým patří? Přihlédnemeli stoho ku pro
tivě, která se tu povahuje a podlé níž do
tčení spisatelé od očividců se různí, musíme
říci, že ovšem Matouš mezi nimi pokládati
se nemůže, ač co do Marka tomu nic nevadí,
abychom jeho mezi oněmi zahrnuta nepo
kládali. Leč ani Matouše slova Lukova nutně
nevylučují, poněvadž protiva ta nemusív té,
jaké jsme zmínili, přísnosti a strohosti bráti
se, a tudy pfemnozí otcové za to mají, že
sv. Lukáš také oba ty svatopisce zahrnuje.
Ti mnozí, vece, podjali se složiti vypravo
vání dovršených u nás věci; složiti či pořá
dati t. j. sestaviti, sříditi a sřaditi, v náležitý
pořádek uvésti, na pořad sepsati a sesnovati;
nemíní se tím slovem právě seřadění letopo
četné, nébrž vyprávění jasné a světlé, a
ovšem kteréž by také časosledu potud šetřilo,
pokud se toho k jasnému věci nazření a
nahlédnutí vymáhá. Jaké věci sepsati před
sevzali, o tom klade Lukaš, že spisovali vy
právění věcí mezi námi dovršených. Mezi
námi dovršily se věci ty, námi křesťany;
Lukáš věrce spolu s apostoly za jeden celek
béře. Věcmi těmi se míní život, náuka a
všickni činové Páně k ustrojení spásy lidské
předsevzatí : a ješto spása ta dokonána byla,
tudy se dobře věci ty dovršenými jmenují.
Jiní slovo řecké zszAnoogoonuévo»vykládají
ujištěných, osvědčených věcí, ješto slovo to
řecké i ten význam sebou nese. Leč ve
smyslu přesvědčiti, ujistili slovo rAncogovsm
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raději jenom o osobách užíváno býváa tudy
dáváme s vulgátou, jenž klade, completae sunt,
prvému výkladu předek. Lukáš prohlidá
k tomu, že v křesťanské náuce a v tom, co
k ní náleži, či raději v dějech a činech ode
Pána učením a skutkováním vydaných věčný
úradek Boží a přípovědi v Starém Zákoně
činěné doplnění a dovršení svého došli.

S tím přechází Lukáš na spůsob, jehožto
spisatelé oni následovali, odkud spolu vidno,
že zlověstců na mysli neměl, an vece, že
tak uspořádati usilovali sepsání svoje, Jak
nám podali ti, co očividcové a sluhové slova
bývali. Ti tedy, jichž dotýká, všelijak pravdy
píleli, to jen ve spisy své vesnujíce, co ne
pochybno a věrohodno bylo, ješto vzato bylo
z úst těch, kteří sami všecko spatřovali a
nad to služebníci náuky svaté byli; pramen,
z něhož čerpali, bylo ústné podání, jak jasně
ze slova podali (zuosdocav, tradiderunt) a
z protivy slova avaračacbau, pořádati, složiti,
vyniká. O slovech očividcovéa sluhové otázka
zabíhá, zda jimi totožné aneboli rozdílné
osoby rozuměti se maji; jedni onoho, jiní
tohoto jsou náhledu. Kdož očividce a sluhy
za jedny a tytéž uznávají, ti o jedněch apo
stolech tu myslí; kdo ale rozdíl činí mezi
obojím slovem, ti ovšem sluhami slyší apo
stoly, ale očividcemi rozumějí kromě apostolů
také svatou rodinu a především blahoslave
nou Pannu, jenž o věcech některých jediná
svědectví dáti mohla. Ale tu právě slovo
od počátku,ab initio, ar Goyieby, zdá se, roz
hodnouti mohlo, který náhled z obojího by
obdržeti měl, kdyby na neštěstí o ně nebyla
zašla hádka; jedni totiž 0 veřejném Páně
životě slovo to berou dle Act. 1, 22., druzi
je na celý život potahují a tudy jím také
zprávy o narození Páně zahrnují. Vidí se
nám místnějším a dopadnějším býti výkla
dem, rozumíme-li slova od počátku také o
narození Páně a tudy také přijde rozdíl mezi
sluhami slova a mezi očividcemi téhož slova
činiti. Očividcemi byli přemnozí; měl Pán
zajisté mnoho následovníků a učeníků, kte
rým nedostalo se býti služebníky slova; nad
to, jak jsme zmínili, svatá rodina a přede
vším Panna-Mátě svědkyní byvši všechněch
tajemství Páně nejlépe může mezi očividce
se počítati. Sv. Lukáš sám sebe odděluje
od samovidců a apostolů, an vece: jakož nám
podali; což ještě světleji v následujícím verši
se zračí. Dodatkem se zminujeme, že ne
sličně vykladatelé někteří slova Jakož po
dali nám atd. táhnou k slovům vecí u nás
vykonaných či dovršených, pravíce, že slo
vem tím udává spůsob, jehož ge při spiso
vání dotčení spisovatelé drželi.

Dosavad měli jsme předvětu, nyní v.
9. následuje dověta, an Lukáš dí: uvidělo
se také mně pořadně tobě napsati. Uvidělo,

zalíbilo se mi, zamyslil jsem, usnesl jsem se,
uzavřel jsem, také já vece, a slovem tím
vylučuje lidské velení, ale nevylučuje bož
ského nádechu a rady Boží; aké dí, a při
družuje se takto k oněm mnohým, o nichž
předešlo, avšak v tom jim předčiti se praví
dále, že odpočátku hned aza druhé že pilně
všechno vystihl a že za třetí všechny věcí
posloupně vypravovati bude a tudy Theofi
lovi ku potvrzení posloužiti může. Tím dal
příklad všechněm, kdož ;o svatých věcech
mluví a píší, aby tepruv po náležitém, bedli
vém a všestranném proskoumání věcity před
nášeti se odvažovali. Ovšem ale tím také
se odrůznuje od samovidcův a sluhův slova.
Od počátku, oď prva, od předu všechno
vystihl, od prvopočátku, od zaslíbení Jana
Křestitele, tedy výše než Matouš sám počíná.
Vystihal duchem, myslí a všelikou svou
snahou následoval a to pilně, pečlivě ; vysti
hal, šlakoval, stopoval pilně všechny věci,
pokud se jich totiž dověděti mohl. Nepovídá
ale, že všechno psáti bude, čehokoli se doví,
sic jinak, jak vece Jo. 21, 25. nesměstnaly
by se knihy ty na světě, ale to povídá, že
pilně vystihl a vyskoumal a tudy pravdu od
nepravdy, zrno od plevy, pšeniči od buřeně
dokonale odmísil. Dále povídá, že posloupně,
pořadem xaběšís, ex ordine, Theofilovi bude
psáti ty věci, jichž dověděl se. Pořádek,
jejž tu držeti zamýšlí, může býti dvojí, ča
sový aneb věcný. Obojího ostříhá Lukáš;
nejvíce časového, když o příbězích mluví,
ač také připustiti musíme, že věcného po
řádku pilen byl tam, kde po sobě paraboly
Páně klade, sotva jednou dobou pronášené,
Zdá se, že slovo to stojí toliko naproti úst
nému vypravování, při kterémž dle potřeby
buď ta buď ona část života a náuky Páně
se přednášela, ješto sv. Lukáš úlomného
a výměsného rázu se odpověděv ku po
řádku a spojitosti prohlídá. O Theofilovi viz
úvod k našemu evangeliu.

Konečně ještě v.4. udává účel a záměr
evangelia svého čili raději sepsání jeho. Abys
poznal, vece, lěch, jimž vyučen |jsi, řečí ji
stotu; poznal, dí, či doznal, dokonale nabledl
a porozuměl řečem těm t. j. náukám víry a
mravů, jimž vyučen jsi byl. Řeči ty, o nichž
mluví, nejsou tožny S věcmi či událostmi a
příběhy Páně, nébrž, jak jsme vyložili, značí
náuky, jenž ovšem se životem a dějinami
Christa Pána v nejužším svazku spojeny jsou
a odtud dovršení, ujištění a upravdění svého,
jtstotnosti své dosahují. Pro lepší důraz
klade Lukáš slovo fisťotmnostťna posledním
místě. O Theofilovi praví, že již vyučen
byl ústně náukám, ač, kdo by jej byl vy
učoval, místněji udati nelze; ale písemně to
Lukovo evangelium mělo jej o nepodvrat
nosti, nevrátkosti a věkotrvalosti náuky
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Páně utvrditi. Viděti, že písmo a tradice
nerozlučně k sobě přiléhají. Po tomto
řeckýmvkusem provedeném úvodu sv. Lukáš
přechází k vypravování samému.

5. Byl za dnů Heróda, krále jud
ského, kněz jeden jménem Zachariáš
z třídy Abiovy a manželka jeho z dcer

ronových a jméno její Alžběta. 6.
Byli pak spravedlivi obá před Bohem
chodíce ve všechněch příkazech a ů
chvalách Páně bezůhonně. 7. A neměli
dítěte, ana byla Alžběta neplodna a
obá byli pokročili ve dnech svojich.
8. Stalo se pak, když úřad knězský
konal v pořádku třídy své před Bohem,
9. vedlé obyčeje úřadu knězského při
padlo naň losem kaditi vejda do chrámu
Páně. 10. A veškero množství lidu
modlilo se vně v hodinu kadění. 11.
Ukázal se pak jemu anděl Páně stoje
po pravici oltáře kadidlového. 12. A
Zachariáš ulekl se uzřev jej a bázeň
připadla na něho. 13. Řekl pak k němu
anděl: Neboj se, Zacharie, nebo vy
slyšána jest modlitba tvá a manželka
tvá Alžběta porodí tobě syna a nazů
veš jméno jeho Jan. 14. A budeš ra
dost miti a plesání a mnozí se Z na
rození jeho radovati budou: 15. bude
zajisté velik před Hospodinem a vína
a opoje nebude píti a Duchem svatým
naplněn bude ještě ze života matky
své 16. a mnohé ze synů israelských
obrátí k Hospodinu Bohu jejich. 17.
A on předejde před Ním v duchu a
moci Hliově, aby obrátil srdce otců
k dětem a nevěrce k smyslu sprave
dlivých, aby připravil Pánu lid ustro
jený. 18. I řekl Zachariáš k andělu:
Po čem to poznám ? nebo já jsem sta
řec a manželka má pokročila ve dnech
svojich. 19. A odpovídaje anděl řekl
jemu: Já jsem Gabriel, jenž přístojím
před Bohem a poslán jsem mluvit
k tobě a tyto věci tobě blahověstit.
20. A aj budeš něm a nebudeš moci
promluviti až do dne, v němž se ty
věci stanou, proto že jsi neuvěřil slo
vům mojim, kteráž se naplní časem
svým. 21. A lid očekával Zachařiáše
a divili se, že prodléval ve chrámě.

22. Vyšed pak nemohl promluviti k
nim a poznali, že vidění spatřil ve
chrámě, A on kýval jim a ostával ně
mým. 23. I stalo se, když se doplnili
dnové služby jeho, odešel do do“ 4
svého. 24. Po těch pak dnech počala
Alžběta, manželka jeho a tajila se po
měsíců pět řkouci: 25. Ze tak učini'
mně Hospodin za dnů, v nichžto vz:
zřel odejmout hanu moji mezi člověky.

Hned na první čtení zřejmo ano ná
padno jest, že spůsob a sloh toho vypravo=
vání liší se ode spůsobu, jímž úvod sepsán
jest; tam jsme viděli obyčej řecký, tuto
hebrejským během se povídání nese. Jde
to odtad, že sv. Lukáš tu použil pramenů
cizých od osob, jichž ve předmluvě dotýká,
sobě půjčených. Povstal, vece, či dyl, žil,
vystoupil, za dnů Heróda krále judského
kneéz; zminuje se o Heródovi tak řečeném
Velikém dílem pro určení doby, kdy se
věci ty, kteréž vypravovati se podjímá, při
hodily, dílem aby ukázal, že již doba pří
chodu Messiáše skutečně přibyla, ješto žezlo
od Júdy na cizozemce přešlo, jak byl před
pověděl praotec Jákob Gen. 49,10. Heródes
ten rodem Idumeanín, syn Antipatrův, došel
trůnu nad Israelem skrze přízeň Rímanů a
kraloval od léta 714 až do L. 150 města
Říma, o čemž u sv. Matouše 2. Zil za jeho
dnů kněz nějaký, kněz jeden, dí; z čeho
viděti, že tu není řeči o veleknězi, jak to
také ze slov z čřidy Abiovy očividno jest,
poněvadž velekněz k žádné třídě nepři
slouchal. Počíná Lukáš evangelium od před
chůdce, poněvadž hodlal oď prva, od po
čátku vypravovati, čímž již namyká, že
Christus onen jest, jemuž předchůdce před
cházeti měl podlé výroků prorockých Mal.
3, 1. Mt. 3, 3. Mr. 1, 2. O tom předchůdci
mluviti maje uvodí rodiče jeho a ukazuje,
že z obojí strany, otcovy i mateřiny, od
knězů pochází, nad to ještě i s rodem krá
Jovským, Júdovým tutiž, spříbuzněn jest;
tím slouží k ozvláštnému oslavení předchůdce
Jana. Šlechtictví u jiných národů od jiných
základů pochodí, vece Josef Flavius (vit. 1.),
ale u Israelitů znakem vznešenosti a uro
zenosti (yévovo Aaguroórnros tTsxumowov) jest
pojití z rodu knězského. Zachariáš ten byl
z třídy Abiovy. David král vida, že kněz
ské pokolení se velice rozmnožilo, pro lepší
pořádek při službách Božích a aby se kaž
dému nějakého do dne do roka při chrámě
sloužení dostalo, rozdělil knězstvo to celé
na čtyry a dvacet tříd 1. Chron. 24, 1. nn.
Učinil tak, aby každá třída týhodně službu
ve chrámě vykonávala a tudy dvakrát za
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rok službě té se věnovala, po čas ostatní
v městech knězských (Jos. 21, 4.) přebý
vajíc a jen na čas bohoslužby svojí do Je
rusaléma se ubírajíc. Každá třída měla
hlavu svou, od něhož jméno nesla; třída
Abiova jméno měla od Abia syna Eleaza
rova 1. Chron. 24, 10. a byla řadou osmá.
Po zajetí Babylónském vrátilo se toliko
čtvero tříd zpátky do Judstva, Jedajova,
Emmerova, Peschurova a Harimova (1. Ezdr.
2,36. nn.); leč opět na čtyry a dvacet tříd
pod předešlými jmény rozděleny jsou a
trvaly ve službě své od obnovení chrámu
1. 515 př. Chr. za Ezdry (1. Ezdr. 6, 15.)
s nedrahným za tři léta za Antiocha Epi
fana přetržením (1606—163) po novém po
svěcení chrámu skrze Machabeovice (1. Mach.
1,57.4, 37. nn.) až do pátého augusta 1. P.
70, když chrám od Titových vojínů zapálen
byv shořel. Která třída předkovati a vůbec
které místo a číslo míti má, hřebím či losem
určilo se 1. Chr. 24, 7; ale také služby,
k nimž se kněží určené třídy propůjčovati
měli, podobně losem se ustanovovaly. Zamě
stnání kněží oněch bývalo kadidlo přinášeti
a páliti na oltáři kadidlovém (Ex. 30, 7.),
lampy zlatého svícnu očišťovati, posvátné
chleby a víno každé soboty obnovovati Lev.
34,1. nn., každodenní obět ráno a k víčeru
přinášeti Ex. 29, 38 a jiné v zákoně vy
měřené a později také povstalé služby ko
nati jim přišlo. Třída Abiova byla osmá;
prvá třída byla Jojaribova, která 1. 70 po
Chr. právě ten večer před konečným spu
stošením chrámu službu svou počala napo
sledy. Ještě musíme přidati, že 2. Ezdr.
12, 4. 17. pořádek a číslo tříd knězských
neurčuje se, a tudy Bratří a po nich Bez
děka nadarmo o nějaké v tom zaběhlé pro
měně mluví. Z této o poslední třídě a její
službě známosti podjali se někteří chrono
logové zpátečným během rok narození Janova
a odtad také Christova určiti; leč výsledek
nedosti peven jest, a již odjinad přiblíživě
ta dáta známa býti musejí, ana každá třída
dvakrát za rok službu svou konávala.

Vylíčiv pojití ze strany otcovy neopo
míjítaké mateř jeho udati, an vece: A man
želka (Zachariova) z dcer Aronových; z obojí
strany tedy pochodil Jan z rodiny knězské
a plnorodost a tudy urozenost jeho na oce
jest. Kněží mohli také z jiných pokolení
(Lev. 21, 7.) manželky své bráti, poněvadž
nemajíce dědictví či dědiny v zemi israelské
nemohli manželstvím takovým žádné ujmy
jiným kmenům učiniti, aniž také jaký zmatek
v posloupnost dědin jednotlivých kmenův
uvésti. Ale Zachariáš měl manželku z kněz
ského pokolení, netoliko levitského, nébrž
z knězského, což,jak z Jos. Flavia (vita 1.)
vime, šlechtou u Zidův bylo, Není obyčejno

v písmě sv. také zvláště matky jmenovati
a děje se to jenom jako výjimkou; Lukáš
ale to činí za dvojí příčinou, jednou, po
něvadž doleji o neplodnosti Alžbětině a 0
zázračném početí Janově mluviti hodlá; za
druhé, aby také s té strany urozenost Ja
nova zřejma byla. Alžbětou sloula, jak
druhdy manželka Aronova Ex. 6, 23; Eli
šéba s vedlejší formou Elišebeath jméno
hebrejské značí: Bůh přísaha, či Bůh pří
sahou jest, či Bůh úmluvy; jméno význačné,
jaké neméně bylo Zachariovo, jenž značí
pamět Boží aneb památného člověka, aneb
toho, jehož Bůh na paměti má.

Chválil je podlé rodu a stavu; nyníještě
přičinuje chválu ode mravů a praví, že jak
stejní byli v urozenosti, tak i stejni byli v sva
tosti života. Byli oba spravedliví před Bohem
vece; spravedlivot, jak z Mt. 1, 19. víme,
všelíjakou svatost a veškery cnosti obstihnje.
Přidává slova: přeď Bohem, aby vylíčil, že
svatost života jejich nebyla vněšna jen a
napohledna, nébrž pravá, skutečná; nebo
čím kdo před Bohem, v očích Božích jest,
tím jen skutečně a nejiným jest. Skvěli
se vnitrnou svatostí a zbožností, na Kterou
Bůh patří a která ovšem také vně se pro
jevovala. Gen. 7, 1. Ale tak všeobecným
opisem se nespokojuje Lukáš, nébrž míst
něji udává spůsob zbožnosti jejich, an vece:
Chodice ve všech přikazech a úchvalách Páně
bez úhony. Chodice praví, pěkně svatý život
co nějakou cestu k Bohu vystavujíc. Při
kazy a úchvalty podlé některých v tom se
různí, že příkazy svět mravný obsahují,
úchvaly ale stanovy právné a obřadné za
hrnují, tak že smysl jest: všelijak svatosti
pllní byli, mravných příkazů ostříhajíce, ale.
1 obřadů a obyčejů posvátných zachovava
telé jsouce. Smysl ten všeobecný jest, ač
rozdil onen ne ode všech vykladačův se
uznává, an slovo dixaloue, justificatio, Což
jsme my úchvalou přeložil, tlumočí slovem
právo ; právo totiž Boží, nárok Boží, to čeho
Bůh od nás co tvorů svojich žádati může.
Rozdíl ten veiik není a můžeme dobře se
ho lišiti. Podobného rčení se užívá 3. Reg.
8,62. Ez. 11,20. Ještě k dovršení dokonalé
svatosti života onoho páru přidává: dez
úhony. Nebylo úhony na životě jejich, ani
na vněšném před lidmi ani na vnitrném
před Bohem; tak pečlivě a svědomitě po
čínali sobě. Ovšem pak nemíní říci, že vše
lijak také všedních poklesků prázdní byli a
že jim nezůstávalo příčiny, proč by k Bohu
měli volati: Odpusť nám viny naše; nébrž
vece, že smrtelných hříchův byli prázni
a také všedních všelijak dle největší mož
nosti se varovali. Z místa toho darmo Se
Pelagiáni náuky své bludné domáhali; avšak
jasně vysvítá z něho, že bludno jest učení
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to, které praví, že nikdo na světě tom ne
může spravedlivým býti. ,

V Starém Zákoně nenečasto (Z. 126, 3.)
odplatou zbožnosti dítky se býti praví; ale
tuto při těch svatých manželech vyšší rada
Boží panovala a jak druhdy Izák z rodičů
neplodných narozen Gen. 11, 30., tak i tuto
nyní se dálo. Neměli ditěte, dí o manželech
těch a dvojí toho udává příčinu ; pončvaďž,
vece, byla Alžběta neplodna a poněvadž již
obá postoupili ve dnech svojich t. j. v stáří
svém, onoho věku dostihše, v němž již 0
splození dítek mysliti nelze. Z obojího vy
svítá, že syn, jenž nápotom se jim narodil,
byl syn nad sílu přírody narozený, syn
zvláštního působení Božího nadpřirozeného ;
proto také tenkrát tepruv jim narodil se,
když již jasno bylo a nepochybno, že toliko
spůsobem zázračným naroditi se mohl. Nad
to měli také lidé tímto zázrakem k jinému
většímu zázraku, jenž s Pannou díti mělse,
připravení býti. Ostatně někteří spisovatelé
církevní, jmenovitě Origenes (Gen. h. 12.)
zaznamenali, že mnohé svaté ženy v Starém
Zakoně neplodnými ostávaly, aby poukázáno
bylo, že u Boha plodrost v dobrých skutcích
větší nade vše jiné věci má cenu a hodnotu.
„S tím již přicházík vypravování0 po
četí a narození Janově. Diť: Stalo se pak,
když sloužil Zachariáš v pořádku třídy své
před Bohem, podlé obyčeje knězského, dostalo
se mu hřebím, aby vejda kadidlo zanitil.
Již jsme zmínili o tom výše, že kněží,
jenžto službu před Bohem v chrámě konali,
mezi sebou losem či hřebím určovali, kdo
kterou službu odbavovati má, kdo oltář či
stiti, kdo o zachování ohně pečovati, kdo
lampy svícnu sedmiprutého obstarávati atd.
Před Bohem vece, poněvadž v chrámě ve
svatosvatyni Bůh vlastivým spůsobem pří
tomen byl. Ex. 30, 8. 3. Reg. 8, 62. ps. 26., 8.
Když tedy měl sloužiti ve svatýni, d'e
obyčeje připadlo na něho losem kadění; tak
se pojiti musejí slova dle obyčeje S násie
dujícími slovy. Dí dle obyčeje, ješto o tom
zákona a předpisu nebylo. Takovým během
padla na Zachariáše služba kaditi na oltáři,
která slušela mezi služby nejpřednější a
nejčestnější. Kadění dálo se ve svatyni;
V ní u prostřed u samé opony velesvatyně
stál onen oltář z dřevakapinice, loket zdélí
a zšiří a dva lokty zvýší, zlatem nejčist
ším obložený. Stál u prostřed ve svatyni
s levice maje sedmiprutý svícen, s pravice
stůl pokladný. Dvakrát za den, z rána a
pod večerem, kadidlo na žeřavých ublech
s oltáře zápalného v síni stojícího vzatých
a na plytké nádobě položených se pálilo,
jakožto symbol a oznak modliteb k Bohu
od veškerého národu činěných; kadidlo to
sestávalo ze zvláštních čtvera vonných věcí,

jichž toliko ve svatyni užívati se smělo. Při
kterém kadění, ranním-li či večerním se to
dálo, co Lukáš tu vykládá, věděti na jisto
se nemůže; jednak zdá se, že se ráno to
dálo, poněvadž právě losování předcházelo.
Nebo při službách těch kněží v stavbách a
světnicich okolo svatyně vybudovaných Aa
k ní příležejících nocovali, ráno skoro asi
o druhé naší hodině vstávali, na to se kou
pali a po lázní k losování se sešli, jakou
kdo službu dne toho vykonávati má. Slova
vešed do chrámu Páně, či když byl vesel do
chrámu Páně patří ke slovu kaditi a značí
moment dřívější, jenž se stal prvé než ka
dění se počalo, an po vejití do chrámu te
prve se mu služby té dostalo. Chrám zna
mená zde svatyni, do které vešel a kdež
stál onen oltář kadidliný; veb v oboru
chrámu se již nalézal a po celých osm dnů
z chrámu nebylo dovoleno vyjíti těm, jenž
službu Boží konali. 4. Reg. 11, 5. 6. 19.
2. Par. 23, 8. Když pak tu ve svatyni, v
prvém díle jejím, kadil, tehdá veskero množ
stvi lidu vně v síni před svatyní se nalé
zalo a modlilo se, an do svatyně nesměl
nikdo kromě knězů vcházeti. Bylo to v Ao
dinu kadidla či Kaditby, v hodinu kadidlu
či kaditbě či pro kadidlo určenou. Genitiv
předmětu a určení. Modlitba lidu se spojo
vala sličně s modlitbou knězů a s kaděním
co znakem a nosičem či nosidlem modliteb
před Bohem vylévaných a k Bohu se vzná
šejících podlé slov Ž. 140, 2. Vznásej se
modlitba mí jako kadidlo před obličejem tvým.
Ap. 8. 3. Ovšem i samému knězi namí
tala ta kaditba, že mravem, modlitbami a
horlivostí má blahovůni Boží světem rozlé
vati. Poněvadž se praví, že veskero množ
ství lidu přítomno bylo, zdá se, že se to v
v sobotu dálo.

An pak Zachariaš kadil, ukázal se mu
anděl na pravě straně oltáře kadidlového.
Skutečně se mu zjevil přibyv sem S nebes
anděl, Gabriel totiž, jak z v. 19. průvodno.
V jaké postavě se ukázal, Lukáš nepraví,
ale zjiných míst Písma se domysliti můžeme,
že se ukázal v podobě člověčí. Gen. 19, 1.
15. Dan. 3, 49. 58. Přibyl s poselstvím,
aby jisto bylo, že narození Janovo nadpři
rozeným během díti se bude. Ukázal se
ve chrámě u oltáře kadidlového, jenž jak
praveno, stál naproti arše úmluvy, aby tím
více ozřejmělo, že od Boha poslán jest, an
od archy úmluvy ve velesvatyni odpovědi
Boží vycházely ; ukázal se při modlitbě, po
něvadž Zachariáš tím schopnější pro takové
poselství byl, maje myslénky svoje k Bobu
obráceny. Ukázal se po pravé straně, a tím
již osvědčoval, že něco blahého zvěstovat
přichází, ješto, strana pravá oznakem štěstí
jest Z. 15, 8., tudy také andělé po z mrtvých
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vstání Páně se ženám po pravici hrobu
ukázali. Mr. 16,5. Ukázal se po pravé straně
oltáře, ješto štěstí toho Zachariovi se od
Boha dostati mělo.

Uviděv anděla Zachariáš užasl se a hru
za odešla jej. Dan. 8, 17. Byla to věc ne
očekávaně naň připadlá, a velebnost, ve
které se anděl ukázal, množila úžas jeho.
Byla bázeň ta nemala a podobna oné, 0 níž
vece Dan. 10, 8: Viděl jsem vidění a nezů
stalo ve mně sily a tvářnost má změnila se
a ochabl jsem. Ale o tom, že by se byl smrti
bál, pro uvidění anděla smrt blízkou býti
klada, jak nejedni vykládají, o tom ničeho
se tu nenaiézá. Jenom tenkráte, když an
děla měli za samého Hospodina, lidé dr
želi, že jim umříti přijde dle slov Ex. 33,
20: Neuzři mne člověk a žiti Dude. Andělské
ale zjevení za štěstí pokládáno, jakož pak
zjevení ta i přečasta bývala. Anděl dobré
mysli dodává jemu, an praví: Neboj se,
Zacharie. Sličně vece Beda: Anděl Zacha
riáše posiluje a potěšuje, poněvadž, jak
nestateči lidské přirozeno jest, viděním ducha
nebeského se polekati, tak k dobrotivosti
a přívětnosti andělské přisluší, lidi tako
výmto viděním polekané potěšiti a upokojiti.
Příčinu, pročby měl všechen strach mimo
sebe pustiti, udává anděl: vyslyšána jest
modlitba tvá. Ale jakou modlitbu anděl tu
praví býti vyslyšánu ? Jest to prosba, praví
mnozí, o syna, neboť ihned anděl o tom
mluví, an vece: Manželka tvá porodi, a sama
slova andělova zdají se prohlédati ku pro
sbám za dob předešlých činěným. Leč náhled
ten neobstojí, když místněji k němu přihléd
neme. Podlé v. 7. obá již sestárli a nad to
Alžběta neplodna byla, tudy nelze domníti
se, žeby kněz pobožnýbyl ještě o syna aneb
vůbec o potomstvo, o dítě prosil. Nad to
prosba, o níž anděl řeč vede, nemůže býti
jiná než ta, kterou Zachariáš při službě ka
didla vykonával, ta pak se odnášela k zá
ležitostem celého národu a především týkala
se svrchované jeho žádosti a čáky, seslání
totiž Messiáše a podnosu jím národa veške
rého. K tomu jde, že andělovi, když mu na
rození Syna opovidal, víru přidati váhal.
Také v. 17. dotýká toho, že Jan syn jeho
bude předchůdcem přeď nim, t. j. před tím,
k němuž prosba tvá prozírala, přede Chri
stem. Aniž možno tu volati se k Lev. 16, 17.,
že tam nejvyšší kněz za sebe a za dům svůj
se modlil a že tudy také Zachariáš co kněz
podřízenýtím spíše o vlastní záležitosti prosby
přednášeti mobl. Domem veleknězovým knéz
stvo Celé se tam rozumí a tudy i ta mod
litba veleknězská, jenžto se privátnou a
souxromnou býti podobá, raději k veřejným
záležitostem zřela. Pravda sice, že my zvlášt
ních formul modlitebných při tom předepsa

ných neznáme, ale při kadění veřejně od
bývaném ve chrámě nemohla osobitá, nébrž
veřejná a obecná žádost a záležitost před
mětem modlitby býti.

Praví anděl: vyslyšdnajest modlitba tvá,
poněvadž již se měl naroditi předchoditel
toho, oněhož prosba Zachariova spolu 8 pro
sbami všeho vně svatyně modlícího se lidu
volala. Ostatně ovšem tuto vyslyšením mod
Jlitby jeho dán mu syn, a splývají dřívější
prosby jeho o syna Ssprosbou „nynější jeho
v chrámě o Messiáše, poněvadž syn ten měl
připravovati lid pro Christa. Proto napřed
o synu praví: Alžběta manželka tvá porodí
syna. Jmenuje manželku jeho jménem, uka
zujíc, že ani jména jednotlivých osob nejsou
jemu neznáma. Nazveš jméno jeho Jan, vece
dále, netoliko prorockým během tak pravě,
nébrž přikázaní dávaje, jakým by jménem
slouti měl ten zázračným spůsobem narodilý
syn jeho. Jan jméno v jazyku našem velmi
přikráceně se vynáši; ze tří sylab jedna
ostala a ta v písmě ještě se skracuje, ač lid
obyčejně ji vyslovuje prodlouženě Ján. Jest
jméno hebrejské Jochanan, ač to již nějaký
skratek jest místo Jehochanan, Bůh milo
srden jest, Bůh uštědřil, Bohulib, Bobumil,
milostník Boží. Sedmdesátcové slovo to hebr.
píši buď Jóná 4. Reg. 25, 23. buď Jóanán
1. Chr. 3, 24., 2. Chr. 17, 15. 23, 1. buď
Jóanes 2. Chr. 28, 2. Tím jménem Bůh po
jmenoval syna Zachariova, aby hned samým
tím jménem naznačovaly se milosti, jež Ja
nem se dostaly rodičům jeho, jež Janu sa
mému od Ducha Božího uštědřeny byly a
spolu také ty, jichž propravitelem Jan byl,
totiž milosti celému pokolení lidskému v Chri
stu nápotom zjednané. Málo mužů nalézáme
v písmě, jichž jména buď proměněna buď
uložena byla od Boha; ovšem ale takové
pojmenování aneb přejmenováni vezdy pod
statnou důležitost s sebou obnášelo.

Nad narozením toho milostence Božího
dvojí radost anděl opovídá, jednu Zacha
riovu pro syna tak neočekávaně a zázračně
sobě daného, a druhou radost veřejnou, že
takový prorok za doby tak strastné a za
které již vůbec příchod Messiáše se očeká
val, národu israelskému dán byl. "To vece
anděl slovy: Radost miti budes a plesání
a mnozi z narození jeho radovati se Ďudou.
Radost pravá plyne z Boha a není radost
ta prava, která se k Bohu neodnáší. Tako
vou byla radost Zachariášova. Příčinu ra
dosti té udává ihned, an vece: Bude velik
před Bohem. Praví o něm sám Pán níže ď,
28., že nebylo většího proroka nad Jana
Křestitele a ovšem tedy že nenarodil se
mezi ženorozenci větší nad něho Mt. 11, 11.,
jelikož proroci Boží v jistém ohledu činili
elitu čili tresť člověčenstva. Přeď Bohem není
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tolik co oď Boha, jakoby smysl byl: od
Boha dostane velikou moc a veliký úřad,
jak někteří vykládají, nébrž před Bohem
velik jest, skutečně velik, jelikož každý člo
věk, jak již výše praveno, bytelně jenom
tím jest, čím v očích vševědoucího a vše
pronikavého Boha jest. Svrchované veličí
člověkovo jest dokonalé provedení svého
k Bohu postavení a použití prostředků k tomu
přispívajících. A v tom Jan předkovati měl,
jak anděl předpovídá, a sice netoliko vněš
ným spůsobem, nébrž i vniterným posvěce
ním. O vněšném znaku praví napřed: Vina
a opoje nebude piti. Opoj hebr. sicera jest
nápoj opojný z ovoce, z obilí, medu, palem
a z jiných věcí uměle strojený; vína a Si
cery zdržovati se příleželo naziréům, lidem,
jenž se Bohu ozvláštním způsobem zasvětili,
život v jistých věcech zdrželivý buď na
čas — obyčejně třicet dní — buď po celý
život na se berouce. Kromě varování se vína
a opoje a všeho, cokoli s tím souvisí, na př.
hroznů a cibéb, bylo jim uloženo, dokona
lou pílí k zachovávání zákona prohlédati a
všeho nečistých věcí dotýkání se svrchovaně
vystříhati. Jestli Jan Křestitelustanoven ta
kovým nazircem po celý život býti, o tom
písmo sv. se nepronáší nikde, ač theologové
to vůbec za věc jistou kladou. Nemůžeme
tudy váhu klásti na skutečný nazireát jeho,
poněvadž hlavitý znak nazireátu, postřižiny,
se neudává ; postřižin zajisté tak se vymáhá
k nazireátu, že nazireát bychom vůbec po
střižinami — název slovanského obřadu na
starozákonný obřad přenosíce — jmenovati
mohli, jak Jud. 13, 5. 1. Reg. 1, 11. a od).
vysvítá. Naziréem tedy nebyl, avšak pří
sného života lidé v Starém Zákoně i mimo
nazireát píleli, jak Rechabité Jer. 35, 8.,
jenž po století se opojů zdržovali, Jeremiáš,
jenž neženil se a nikdy k hostinám nechodil
a jj. Přísnému živobytí Jan oddán býti měl.
V obšírnějším významu ovšem jej naziréem
jmenovati můžeme; a slušelo, vece Beda,
tomu, jemuž v tak hojné míře milost Boží
vylévati se měla, aby se pochotí světských
více než jiní lidé varoval a tužší vedl život.

Tohoto zdržování se potřebí bylo co
přípravy pro vnitrnou milost, o níž tudíž an
děl vece: a naplnén bude Duchem svatým
jestě v životě mateře své. Duchem svatým
rozumějí se darové Ducha sv. a sice obojí:
ti, jenž člověka bohulibým činí, i samoda
rové člověku k užitku jiných uštědření (pro
roctví, divy, jazykové atd.) Obojí pak ti
darové netoliko Janovi dáni, nébrž jemu
V náplní dání byli. Duchem svatým napil
něnými praví se ti býti, jenž netoliko hoj
nou měrou Ducha Božího obdrželi, nébrž
kteří tou měrou ho dosáhli, že také mocnost
náplně té ven se vylévala. To spatřujeme

také u Jana Křestitele, jenž v útrobě jsa
matčině ku přítomnosti Páně poskočil v 41.
Prorokové jiní v dospělém věku úřadu svého
dostali, Jan Křestitel netoliko jak Jeremiáš
1, 5. 6. a Jesajáš 49,1. v životě materském
k tomu povolán, nébrž nadto již v materské
útrobě, dříve než světla Božího spatřil, pro
roctví konal; leč to v životě matčině pro
vozené užití rozumu bylo nějaké jen dočasné
a přechodné zamihnutí, jenž nápotom u něho
přestalo, až opět obyčejem jiných lidí rozum
jeho rozvinul se.

Tu se táží, takli tomu naplnění Jana
Duchem svatým rozuměti, že hned v životě
materském hříchu dědičného byl sproštěn ?
Obecnější svatých otců mínění jest a jme
novitě sv. Ambrože, Rehoře, Athanasia, že
Jan sice ve hříchu dědičném počat byl, jak
lidé ostatní, že ale od té doby, co v. 4l.
sešel se s Pánem, ač ještě obá v životech
materských bytovali, zásluhami Christa Slova
či Loga vtěleného od dědičné té pohromy
oproštěn byl, tak že sice zvláštním vyvo
Jencem Božím jest, avšak s pannou Marii
na rovni postaven býti nemůže, ješto tato
blahoslavenkyně netoliko beze hříchu jak
Jan Kř. se narodila, nébrž také beze hří
chu osobitou výsadou Božskou počala byla.
Byl-li; Duchem sv. v životě naplněn, tedy
týmž Duchem Božím, jenž v duši hříchu
poddané nepřebývá Sap. 1, 4. Ef. 4, 30.
hříchu dědičného osvobozen jest, což také
někteří o Jeremiovi proroku (1,5.) drží. Jiní
Ducha svatého vykládají o duchu proroctví
a praví výroku andělova, že Jan duchem
svatým naplněn bude, nejiný smysl býti, leč
že Jan již v životě materském bude proro
kovati ; prorokoval pak ku přítomnosti Páně
v životě matčině poskočiv. Leč prvnější vý
klad se co obecnější zamlouvá.

Ale proč takové milosti uděleny býti
měly tomu, jenž měl Zachariovi se naro
diti, Janu Křestiteli? Příčina toho byla, jak
vece dále anděl: A mnohé ze synů Israel
ských obráti k Hospodinu, Bohu jejich. Mno
hé di, nedí všecky; obrátí vece, poněvadž
hříchy svými se od Boba odvrátili. Obrátí
je ku Pánu Bohu, k Messiáši totiž, v němž
Bůh skutečně bytoval, jak ze slov násle
dujících a rředejde přeď nim patrno jest,
jakož také Jan všechny lidi ku Christu
vedl. Povolání Janovo bylo kázati pokání,
cit hříšnosti v lidech vzbuditi, tužbu po
Spasiteli v nich vyvolati a tak pro Meg
siáše je strojiti. „Předejde, vece dále anděl,
v duchu a moci Eliové, aby obrátil srdce
otců k dětem a nevěrce k smyslu spravedli
vých, aby připravil Pánu lid ustrojený. SPře
dejde přeď ním, totiž před Hospodinem Bo
hem, jak z předešlého 16. verše viděti. Leč
tuto se místněji rozumí Christus a smysl
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jest: Předcházeti bude před Christem. Již
v Starém Zákoně pochod Messiáše co pochod
Boží se popisuje Mal. 3, 1. 4, 5. a neméně
ze slov andělových božská povaha Christa
Pána vyniká Tit. 2, 13. Předchod jeho byl
přípravný ústroj pro Christa, pro něhož lidi
uspůsoboval příkladem, kázaním a křestěním.
Dála se pak předchůze jeho v duchu a v moci
Eliově. Duchem se rozumí povaha, vlasti
vost, zvláštnost a osobitost, mocí značí se
duch vně působící, síla působivosti. Smysl
slov těch jest: bude působiti spůsobem Eliáše
a působení jeho mocné výsledky provede.
Byl Jan na mnoze Eliovi proroku podoben,
v přísnosti života, v chudobě, v pohrdání
světem, ale i v horlivosti, neohroženosti a
duchovné plápolnosti, jako Sir. 48, 1. se 0
Eliovi dí: Fovstal Eliáš jako oheň a slovo
jeho jak pochodeň hořelo. Podobně vece o
Janu Pán Jo. 5, 35., že byl svíce horoucí
a osvětná. I v tom sobě obapol byli podobni,
že jak Eliáš proti sluhům Bálovým 3. Reg.
18, 19. udatně bojoval, tak Jan Kř. bojoval
proti Heródu Antipovi a Herodiadě. Viz
výše Mt. 11, 14. 17,10. Předcházením svým
pak bude směřovati tam, aby, jak dí anděl,
sklonil srdce otců Rksynům. Jsou to slova
proroka Malachiáše 4, 6., jichž anděl užívá
proto, aby jimi ukázal, že Jan Kř. týmže
jest, o němž dotčený prorok co o předchůdci
Messiášově předpovídal. O/cemi se rozumějí
patriarchové Abraham, Izák, Jákob, vzorvvé
pravé zbožnosti a pravého smyslu Božího,
syny značí se Židé vrstevníci Janovi, jeňž
na mnoze ode mravů a zbožnosti praotcův
oněch vyvinuli a se vyšinuli. Srdcem nazývá
náklonnost a lásku a slovem obrátí či skloní
nadesýlá, že nějaká v srdcích praotcův nad
syny či potomky nelibosť zavládla, ješto pra
otcové odrodilost a odchodnosttehdejších Janu
spolučasných Israelitův nelibě nesli. Jan však
schýliti měl srdce jejich a smířiti je t. j.
otce s potomky, že svým příkladem a ká
zaním Židům k tomu sloužil, aby víru a
pobožnosťproslavených předků svojich násle
dovali. Jiní slovem srdce podlé mluvení hebr.
rozumějí smýšlení otců a vykládají: aby
smýšlení t. j. pobožnost'otců přenesl na syny,
což sice nedává smyslu o mnoho odchodné
ho, leč prvnějšímu výkladu přednost odebrati
nemůže, jsouc poněkud mluvitému spůsobu
příčno, jejž nalézáme Sir. 48, 10., kdež slova
odrátiti srdce otcovo k synu 0 lásce a smí
ření se rozumí. Myšlénka ale ona se vynořuje
dálejšími slovy: a aby obrátil nevěrcek smyslu
či k rozumu a smýšlení spravedlivých. Místo
nevérce můžeme také přeložiti nekolné, ne
podacné, neposlusné; 'slovo to stojí proti
vou slovu spravedlivých a znamená lidi ne
spravedlivé t. j. Boha neposlašné. Lidéti
mají obrácení býti k smyslu či k rozumu,

snažení, žádání, náklonnostem spravedlivých
t. j. pobožných, Bohu dokona oddanýchlidí,
aby ti obrácenci totéž smýšleli, týchže věcí
žádali a po věcech takových bažili, jakých
lidé skutečně spravedliví čenichají t. j. věcí
nebeských. Ještě musíme přidati, že v řeckém
textu nestojí k smyslu či k smýslení, nébrž
ve smýšlení podlé konstrukce, dle níž k čau
soslovu pohybu přidávají se předložky spo
činku či klidu, aby spolu výsledek a cíl se
vyznačil. Mají netoliko vedeni býti k onomu
smýšlení, než smýšlení to má spolu v nich
hytně ostávati. A když to Jan činiti bude,
tím spolu připraví lid pro Christa; a to jest,
co vece anděl: aby připravili Fánu lid do
konalý či ustrojený, dle řeckého textu, hotový
Christa přijíti, schopný náuk jeho, spůsobný
příkazy jeho zachovávati a tak napořád
k větší a větší dokonalosti dospívati.

Vyslyšev Zachariáš slova andělova a
poněkud se zpamatovav vece k andělu: Po
čem to poznám ? Žádá znamení a ukazuje,
že neuvěří, leč mu znamení nějakého od
anděla se dostane. Nebo zdála se věc ta
nemožna býti, jak vece k andělu: Já stařec
jsem a manželka má pokročila ve dnech
svojich. Stařec, vece, jsem, a viděti odtud,
že kněží déle ve službách trvali než levi
tové, jenž do léta padesátého k službě po
voláni byli. Num. 4, 30. 39. 8, 24. Váhá
tedy a zdráhá se Zachariáš víru přidati
slovům andělovým a tudy jistou měrou v
nevěře či raději nedověrství se postihuje a
proto z nedověrství také nápotom od anděla
trestán jest, avšak trestem takovým, který
mu spolu jistotu věcí připovědéných zaru
čuje a pokutu v oznak proměnuje. V po

dobných okolnostech také jiní podobných
slov, jak tu Zachariáš, užívali, aniž jakou
pokutou postižení byli, jak Abraham Gen.
15, 8. 17, 17. Gedeon Jud. 6, 7., ano Sama
Blahoslavená Panna. Ale Bůb, jenž netoliko
slova vně pronešená slyší, nébrž také srdce
nazírá, usoudil, že Zachariáš se slovy těmi
provinil, dotčené osoby ale jimi žádné viny
na sebe neuvedly. Dříve než pokutu tu na
Zachariáše vydává, odvírá se mu anděl se
svým jménem a úřadem pro dolíčení, že od
Boha mluví: Já jsem Gabriel, jenž přistojtm
před Bohem a poslán jsem mluvit s tebou
a ty věci Dlahověstit tobě, Dí mu, že jest
Gabriel, ten archanděl, jenž lid israelský na
péči míval a tytýž k němu od Boha posel
ství konal Dan. 8, 16. 9,21., aby tudy Za
chariáš jemu tím spíše víru přidal. ří
stojim, vece, před Bohem, co sluha ovšem
a vezdy hotov ke všechněm službám Ra
mne od Boha uloženým; tím ale, zdá se,
Gabriel navrhuje, že jest jeden ze sedmi
archandělů, jenžto jsou knížata dvoru nebe
ského, jako též jsou Michael a Rafael, kte
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rýžto poslední Tob. 12, 15. vece: Já jsem
Rafael, jeden ze sedmi, jenž stojíme před
Bohem. (Gabriel jméno po nasku sluje hr
dina, bohatýr Boží aneb síla Boží, aneb, jak
se jiným podlé arabského vidí, spojovatel,
svazovatel; Michael jest ochránce staré cir
kve, Gabriel poselství konatelem a nebes
S pozemském sdružitelem. U Dan. 9, 21.
Gabriel zjevuje Danielovi o Christu, po
dobně i tuto poselstvuje v záležitosti spásy
lidské a opovídá vyplnění oné předpovědi.

Slovy těmi byl anděl důstojenství svoje.
ohlásil; nyní moc svou ukázati hodlá. A aj,
dí, budeš mlčeliv a nebudeš moci mluviti
až do dne, v němž ty věcí stanou se. Bylby
Zachariáš rád o vidění, jenž se mu stalo,
s přáteli svýmí sdělil se a zevrubně jim
okolnosti zázračného zjevu vyložil, ale měl
mlčeti, mlčeliv býti, a aby toho příkazu
šetřil, učiněn jest něm tak dlouho, až mu
jazyk rozvázán byl narozením toho, jenž
jest hlas volajícího na poušti. Nedati hříšní
kům ani v malých pokleskách dlouho vůle
své provozovati, nébrž hned pomstu učiniti,
jest©znamením| velikého© dobrodiní,praví
písmo 2. Macch. 6, 13. Zachariáš neuvěřil,
a tou měrou vzdálen byl oné dokonalosti
Abrahamovy, jenž Rom. 4, 18. přípovědi
Boží v nádeji proti náději viru dal, a proto
neměl náději a radost svoji dříve na jevo
dáti, až uskutečněna byla. Pokutou bylo to,
Ječ nedrahnou, slušela pak na kněze bez
výminečná jak u Abrahama víra; musilo
ukázáno býti co v nějakém vzoru, že již
přichází doba, v nížto spása lidská na víře
co základu osnována bude. Táž věc byla
pokutou spolu a milostí a známkou, a tudy
neměla déle trvati, leč až doté doby, v niž
věc ta, jejímžto znamením byla, se uskuteč
nila; to se stalo narozením Janovým. Zacha
riáš stal se spolu hluchým, jak viděti z v.
62., kdež k němu nemluví lidé, nébrž mu
co hluchému znamení dávají; ovšem pře
často němota a hluchota spojeny bývají
a němota pro odmlouvání andělovi, hluchota
pro neposluchost ho postihla. Zatím čiďvně
svatyně v síni očekával Zachariáše, ješto
kněz neměl ve svatyni déle trvati, než služba
jeho vymáhala; prodlévání jeho ve svatyni
lidu s podivením bylo a vzbudilo v nich
obávání, že se Zachariovi pohromastala buď
pro nějaký při službě knězské zašlý nedo
statek, jak tam Osovi 2. Reg. 6, 7. buď
jiná že ho zastihla nehoda. Když ale ko
nečně vyšel ze svatyně, nemohl mluviti jim;
měl totiž dle Num. 6, 23. trojí požehnání
nad lidem říkati, poněvadž ale toho učiniti
nemohl, poznali lidé, t. j. zavírali, odvěto
vali z účinku ku příčině prohlídajíce, že se
mu něco přihodilo a sice, poněvadž v chrámě
se to dálo a zbožnost Zachariova bez toho

všeobecně známa byla, že nějaké vidění vi
děl, jaká ve chrámě nezřídka se přiházela
2. Mach. 3, 25. 26. On sám pak pokynoval
jim a kýváním svojím potvrzoval toho, čeho
se oni. domněli, že totiž měl vidění andělské.
A ostal němým a když se byli doplnili dnové
služby jeho, když oněch osm dní došlo,
vrátil se domů, z čehož vidno, že se anděl
Zachariovi několik dní dřívěji zjevil, než
tento službu svoji ve chrámě dokonal, aniž
proto hned služby svojí nechal, že nehodou
něm a hluch učiněn. Domů se vrátil; byl
pak domovem jižně od Jerusaléma na ho
rách judských bez mála v městě Jutě pod
Hebronem neb v Hebroně samém. Sv. otcové
spatřují v Zachariáši obraz Starého Zákona,
jemuž se Christus teprvé ve stáří narodil,
jenž stal se němým, proroků pozbyv, a 0

Nápotom počala Alžbéta, manželka jeho ;
dálo se to snad v septembru okolo rovno
dennosti, an se za letního slunovratu narodil,
když dne ubývá, ješto naproti tomu se Pán
narodil, když dne přibývá podlé toho, jak
Jan (Jo. 3, 30.) vece: On musi rvůsti, já
pak méněti. Ale což to jest, že za pět mě
siců se ukryla či skryvalá? spůsobem obo
jím můžeme přeložiti, ješto čxovBe» dle
Passova impf. jest slovesa později v užívání
přišlého xovéw. Mnozí mnohých nevezdy
dopadných se domýšleli příčin; jedni, že
uznávala za potřebu, tichosti a poklidu pí
Jeti; jiní, že chtěla se tepruv o skutečném
početí svém přesvědčiti; jiní, že v pobožnosti
žíti volila, aby dítě svoje jakož i sebe v či
stotě a v nestýkání se se světem zachovala.
Možny jsou všechny příčiny ty a nade vše
příčina poslední velepodobná jest; leč hla
vitá příčina byla ta, kterou Alžběta sama
udává, ana vece: že Pán takto mi učinil
za dnů těch, za kterých shlédl odniti potupu
moji před lidmi. Smýšlela tedy ona, že jak
těhotnost její Bohem se dála a jak Bůh tím
činem potupu sní odňal, že takto také musí
projevení a ohlášení těhotnosti své Bohu
zůstaviti, jenž nejlepší prostředek a nejpří
hodnější dobu toho zná; a skutečně po pěti
měsících při zvěstování Panně Marii stalém
těhotnost Alžbětina se ohlásila, načež Panna
cestu pro navštivení Alžběty příbuzné své
podjala. Sličně shoduje se úkryt onen vněšny
a dobrovolný Alžbětin s tajením vniterným
a přinuceným Zachariovým. Ó poťupě mluví
Alžběta, poněvadž neplodnost za úhonu se
pokládala, ješto Bůh mezi jinými Israelitům
danými požehnáními také připojil ono, že
nebude mezi nimi bezdětkyň Ex. 23, 26.
Deut. 7, 14.; zdálo se potupno býti ženám,
pravých ctitelů Božích nerozmnoževati. Mnoho
dítek míti pokládáno za požehnání Boží Ž.
126. 127, V dětech se budoucnost obráží a
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veškeren národ israelský byl národ budouc
nosti ku příští Messiáše prohlídaje a tudy
četné potomstvo za znak milosti Boží a dů
vod blaženosti nutně se pokládalo. Takto
mně učinil Pán, dí; tak podivně, zázračně
a mimořádně se mnou naložil; jest to výraz
podivu a vděčnosti. Sňlédl na mne, aby po
lupu odnal před lidmi; shlédl, t. j. postaral
se, péči vedl; v písmě praví se o Bohu, že
na někoho hledí, když mu nějakého dobro
diní uděluje Z. ,85, 16. 30, 8. Slovo před
lidmi či u lidí, váže se k slovům poťupu
odniti; u lidí se to kladlo za potupu, dítek
nemíti, u Boha ale ne tak, an u Boha jedi
nou potupou jenom hřích jest. Opověděv
narození předchůdce Páně přechází Lukáš
k opovídání o početí Syna Božího, onoho
Pána, před jehož tváří Jan předcházeti měl.

26. V měsíci pak šestém poslán
byl anděl Gabriel od Boha do města
Galilejského, kterémuž jméno Nazaret,
27. ku panně zasnoubené muži, jemuž
jméno bylo Josef, z domu Davidova
a jméno panny Maria. 23. A vešed
anděl k ní řekl: Zdráva bud milosti
plná, Pán s tebou, požehnána's ty mezi
ženami. 29. Ona pak uslyševší ulekla
se nad řečí jeho a rozmýšlela, jaké by
bylo to pozdravení. 30. I vece anděl
jí: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla
milost u Boha: 31. Aj počneš v ži
votě a porodiš Syna a nazůveš jméno
jeho Ježíš. 32. Ten bude velik a 8y
nem Nejvyššího slouti bude a dá jemu
Pán Bůh trůn Davida otce jeho a kra
lovati bude v domě Jákobově na věky,
33, A království jeho nebude konce.
34. Rekla pak Maria k andělovi: Kte
rak se stane ta věc, ana muže nepo
znávám ? 35. A odpovídaje anděl řekl
ji: Duch svatý sestoupí na tebe a moc
Nejvyššího zastíní tebe; proto i to, co
se z tebe narodí, svaté, slouti bude
Synem Božím. 36, A aj Alžběta pří
buznice tvá, 1 ona počala syna v sta
robě své a tento měsíc šestým jest jí,
jenž sluje neplodnice. 37. Neboť ne
budenemožno u Boha žádné slovo,
38. Rekla pak Maria: Aj děvka Páně,
staniž mi se podlé slova tvého. A ode
šel od ní anděl,

-Jsme tu na prahu nového věku a ob
časí a oněch šest měsíců, o nichž tu mluví

se, jest koráb, jímž se věk Starého Zákona
převinul do věku Zákona Nového. Pominula
doba slibů, znaků, čáky, tužby, příprav a
stínů a došla doba světla a milosti a svatí
otcové velejí, vypravování to 8 nejhlubší
úctou a pokorou čísti. Šest měsíců těch jsou
záplava, která vzplanula nad nocí zašlého
věku starozákonného a uvedla zoři Zákona
Nového, jakož i taková záplava nad nevy
rovnanou prostotou samého vypravování se
rozprostírá. V měsíci šestém, t. j. po početí
Janově v životě Alžbětině, jenž učinilo za
čátek všech divů nápotom se stávati mají
cích. Plní Lukáš to, co 1, 3. přislíbil a šetří
posloupnosti ve svém vypravování. Foslán
byl tenkráte anděl od Boha a cokoli mluvil,
ne od sebe ale od Boha mluvil; šelk Marii,
smíme-li tak říci, jako námluvce nebes, aby
ji děvu lidskou a smrtelnou Bohu zasnoubil
a přiměl k té poslušnosti, kterouby nepo
slušnost Evina zrušena byla. O Nazaretě
Mat. 2, 23.

Poslán byl anděl ku Panné zasnoubené
muži jménem Josefovi z domu Davidova.
O tom viz Mat. 1, 18. Josef byl z domu
Davidova: tím se namítá, že také sama
Panna Maria z téhož domu byla, ješto Josef
nemohl z jiné leč z Davidovy čeledi sobě
pannu vyvoliti. Pannou byla tenkrát a pan
nou ostala nápotom a na věky pannou právě
se zove a Za takovou od pravověrcův ctí.
Jméno panny Maria vece Lukáš; Maria
co značí viz Mat. 1, 18., kdež jsmepravili,
že buď dle syrského etyma paní vládkyni,
buď dle jiných vývodků svíce či Avézda
sluje. Vstoupil a vešel anděl k ní; z čehož
průvodno, že se tenkráte doma nalézala,
když ta svrchovaná návštěva došla; byla
bez pochyby na modlitbách, poněvadž an
dělé obyčejně v čas modlitby přicházejí.
Act. 10, 9. I pozdravil pannu anděl; Za
chariáše nepozdravil, ale ku Panně vede
pozdravení vybranými slovy a zdá se, že
jimi služebník Boží budoucí matku Páně
oslovuje. Zdrávas, vece; v řeckém textu
obyčejné Řekům pozdravení se nalézá, avšak
nemůžeme nezmíniti se © tom, na nějž
otcové latinstí ukazovali, podivném případu,
že pozdravovací latinské jméno ave zní
obráceně Eva, což se výborně pro Marii
hodí, jenžto zkázu, kterou Eva uvedla, ve
spásu proměnila, takto opačnou a blaženou
Evou býti se osvědčíc. Dí anděl: Zdrávas
málosti plná, Fán s tebou, požehnánas lymeziženami!© Nechválínanínicvněšného
a přirozeného, nébrž chválí to, čemu se na
ní diví. Pozdravení andělské trojí část sebou
obnáší a trojí milost na Marii velebí, nej
prvé milost Boží co Panně vůbec, potom
milost tu v poměru k Bohu a posléze milost
jí udělenou v potahu k lidem, Plnou mělosti
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sluje Maria, ale i Christus pln milosti sluje
Jo. 1, 14. a neméně sv. Štěpán Act. 6, 8.
Leč rozdíl jest v tom nemalý; plným vody
jest pramen, plnou vody řeka, plnou vody
struha, ale každému patrno, že v té plnosti
veliký rozdíl zabíhá. Christus pramen vší
svatosti vylil v Marii proud všech milostí,
z uichž se světcům a světicem jen struhy
dostaly. Byla umilostněna i milostmi darmo
danými či milostinami i milostmi příjemna
a vzácna Činícími; tak jí ovšem náplň obo
jích milostí připsati můžeme, ješto vůbec o
milosti řeč jest a o panně, která měla býti
mateří Syna Božího. Oslavuje ji anděl slo
vem umilostnéná či milosti plná tak, jakoby
to jméno její bylo, an nedí: Zdrávas Maria
milostiplná, nébrž zprosta beze jména: Zdrá
vas Milostiplná či urilostněná. Maria vý
květem přírody a zázrakem milosti byla.
Kdož vyčte milosti, jakými Bůh Pannu tu
obmyslil, jejíž život měl státi se chrámem
a domem Syna Božího? Náplň milosti jí
uštědřena hned při početí, ješto bez poskvrny
počata byla a nápotom skrze milost Boží
takto život vedla, že kdykoli o hříchu řeč
vede se, Panna Maria řečí takovou nikdá
se nezahrnuje; nade všecky milosti ale byla
ta, k níž právě nyní od anděla se připra
vovala, milost mateřství Božího. Pán s lebou,
vece. Byl Pán s čelemjejím, an ji byl uči
nil chrámem pro vtělení Syna svého přede
všemi dcerami lidskými, byl s duchem jejim,
an ji všemi ctnostmi ozdobil. Bůh jest ve
vsech tvorech, vece sv. Bernard, působením
svojím, ve tvorech rozumných jest poznáním
svojím, v dobrých láskou svojí a jich 8 sebou
sjednáním a sjednocením. Ješto ale Bůh
spůsobem tím se všemi světci a Světicemi
jest, zvláštní přece měrou jest s blahosla
venou Pannou Marií, kterou sobě tak při
pojil, že netoliko vůli její, nébrž také plet
její s sebou sjednal, Synu svému z ní na
roditi se daje. Slova ta Pán s tebou také
Josuovi 1, 5. Gedeonovi Jud. 6, 12. Jere
miovi 1, 8. Pavlovi Act. 18, 10. řečena byla;
ale ve smyslu nekonečně vyšším týkala se
Panny Marie, ana byla prázna bříchu a
hříšné pochotě, dary Ducha sv., darem roz
umu, moudrosti, rady a všemi, jenž Is. 11,
2, 3. čtou se, obdařena, a slovem na těle
a duší docela přistrojena za obydlí Syna
Božího a za chrám Božství.

Třetí stránku blahořečení andělova ob
nášejí sebou slova: Fožehnána's ty mezi
ženami. Nejvýtečnější jsi mezi všemi ženami,
nejblaženější, nejvelebnější, nejoslavenější.
Slova ta řečena byla k Jáhele, jenž Sisaru
usmrtila, Jud. 5, 24. a k Juditě, jenž národ
svůj Holoferna zbavila Judith 16, 11., ale
nevýslovně výše, ne od lidí, nébrž od an
děla pochbázejíce značila a znamenala slova

ta k Marii pravena byvše. Mezi ženami, to
j. přede všemi ženskými; tím, jak sv. otcové
praví, anděl namítá, že se v Panně Marii
veškery sbíhají přednosti všechněch panen,
manželek a vdov, t. j. vší ženské trojice,
ano že v ní veškeré požehnání celého člo
věčenstva se sběhlo a tudy také právě před
mětem požehnání ode všech lidí, t. j. vele
bení a chválení po všechny věky jest. Při
dati musíme, že poslední slova požehnána's
ly mezi ženami, nečtou se v rukop. B. a
sinajském, ale větší počet je má.

Uslyševší Panna slova andelova, ulekla
se. Zjevení se andělovo již Pannu svatou
nějakým polekem naplňovalo; nad to ve
lebné to pozdravení jeho, chvála ta jí udě
lená a skrytá v té chvále tajemství, ač
sotva ještě v dosah těch řečí andělských
pronikala, nemobla myslí přečisté a pokorné
děvy nepohnouti. Ulekla se, ale nepoděsila
a nepostrašila se, nepomátla se tou měrou,
aby přítomnost ducha byla utratila. Že se
ulekla, dálo se pro stydlivost, že se nepo
děsila a nepostrašila, dálo se ze statečnosti
duše její královské. Avšak neodpověděla
ničeho, ani andělovi, jak tam Zachariáš
(18. v.) neodpírajíc, ani pro pokoru všeho
toho, co jí anděl pravil, sobě nepřiv'astňujíc,
a tudy raději rozmýslela, jaké by to pozdra
vení bylo, než aby byla nějaké nevhodné
odpovědi se odvážila. V pokoře své neměla
se zahodnu toho pozdravení. Slovům Pán
s čebou význam velikého povolání dávajíc
rozmýšlela. A čemu mne Fan Bůh volá a
ustanovuje? mne chudou, slabou děvu svou?
Nevystírala zásluhy, vece sv. Bernard, ale
hledala milosti; hledala jí, domnějíc se jí ne
míti, anděl ale vece, že plna milosti jest.
I kterak neměla rozmýšleti se v pokoře své,
an ji nade všechny ženy klade, ješto ona
v očích svojich sobě ničím býti domněla?
Jiní smyslili, že přemýšlela, bylo-li by to
skutečné andělské zjevení a nezabíhá-li
v tom nějaká šalbaa lest, ježto jí ta chvála
její zhola nepodobně zněla. Jisto jest, že
nesnáz a rozmysl její z pokory pocházely.
Ještě poznamenati přijde z krátka o čteních.
Slovo uslyševší čte se ve vulgátě, a text
řecký nynější čte jen: Ona pak nad řeči
jeho ulekla se, an dřívější text četl: Ona
pak uviděvší jej ulekla se nad řeči jeho. Leč
o tom co věci chatrné zbytečno se šířiti.

Vida anděl tu nesnáz její mysli vece:
Neboj se Maria, nalezla jsi milosť u Boha.
Snímá anděl s panny bázeň ujišťujíc ji o
nalezení milosti u Boha. Potvrzuje toho, co
již pravil, že milosti plna jest, ješto ji Bůh
všemi ctnostmi a přednostmi bytelnými ustro
jil; ale spolu novou milost, neskončenou,
neobyčejnou, nevídanon a neslýchanou jí
zvěstovati hodlá, že se totiž mateří Syna
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Božího má státi. Nalezla jsi, vece; najíti
předpokládá Aledání. A tu ovšem vezdy se
může o člověku říci, když mu Bůh milostiv
jest, že jí nalezl u Boha, poněvadž všickni
lidé od Boha závisíce milosti Boží hledati
musejí. Ale anděl něco zvláštního tu na
mysli má, nalezla jsi milost, vece a hned
na to jí praví:
jméno jeho Ježiš, Spasitel. Tu právem soudí
sv. Bernard (s. s. ass. B. V.), že Maria,
když anděl k ní přišel, na modlitbách trvala
a že předmětem modlitby její byla spása
lidstva, čili příchod Megsiáše, jehož veške
ren národ, především ale zbožníci národu
očekávali. Kdo však více spásu lidstva na
srdci míti mohl, než ta blahoslavená panna,
kterou Bůh všemi upravil ozdobami, aby
hodným příbytkem Syna Božího se stala?
Proto dí: nalezlajsi milost; netoliko již sku
tečně přijde Spasitel, nébrž ty sama budeš
jemu matkou. Viděti to z následujících slov:
Aj počneš a porodiš Syna. Těmi slovy ji
na um uvádí proroctví Is. 7, 14. a jí dí,
že ona jest fa z domu Davidova pošlá
panna, na níž ona předpověď domu Davi
dově (Is. 7, 13.) daná se vyplní. Tys ona
děva a pabna, k níž prozíral Duch Boží,
když ona předvěstná slova Is. 7, 14. vy
řekl. (Viz k Mt. 1, 22. 23.) Aj počnes
v živote; vece auděl, a porodiš Syna a na
zveš jméno jeho Ježiš. Ten bude velk a
Synem Nejvyššího slouti bude a dá mu Bůh
trůn Davida a kralovati bude v domě Já
kobově na věky a království jeho nebude konce.
Anděl krátkými slovy svými veškerého roz
voje spásy lidské dotýká od Jákoba praotce
počínaje a Koncem světa konče a tak
jedním okamihem minulost s budoucností
poje, ješto všecko lidstvo v Synu blažené
Panny spaseno býli má. Počíti má Syna
toho co Panna a poroditi co Panna toho,
jenž bytosti božské jest, ale člověčenství
na sebe z Marie přijme. Nazveš jméno jeho
Ježiš. Jí anděl velí, aby jméno dala dítěti,
poněvadž porodila co Panna toho, jenž na
zemi bezotcý byl; u Mt. 1, 21. anděl Jo
sefovi dítě Mariino tak pojmenovati káže,
ne aby ono jméno mu ustanovoval, nébrž po
něvadž slušná věc byla, aby zasnoubenec
blahoslavené Panny o tajemství tom věděl.
Nebo ač ostatně buď otec buď mátě jméno
dávají podié písma Gen. 4, 1. 25. 19, 31.
21, 3. 935, 18., přece tuto jediné Matce
Panně jméno to Bynu Svému dáti náleželo.
Že Ježíš značí toli co Spasitel, o tom viz
Mat. 1, 21. Praví tuto anděl: Velik bude
on; slovem tím vesměs a vůbec praví to,
co hned místněji rozvinuje o veličí jeho.
Velik byl též Jan Křest. v. 15., ale velikost
jeho byla jiného rodu; tam veličí lidské, u
Christa ale ona velikost, o níž vece Z. 47,

Forodišs Syna a nazveš
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2. 3. Velik jest Hospodin a opět Son mě
stem krále velikého se nazývá a 0 němž
Ž. 94, 3. dí se: Veselme se Bohu svému,
nebo velik Hospodin náš jest. Tudy anděl
praví dále, ono povšechné vyrčení velik
místněji vykládaje: Synem nejvyššího slouti
bude. Slovo slouti znamená býti a zahrnuje
nad to ještě pojem všeobecného uznání od
světa v té příčině; slouti bude právem, po
něvadž skutečně jest Synem Božím a nyní
jím povšechně uznán bude. V St. Zákoně
se Jen temné nástiny o Synu Božím nalé
zají; když ale Syn Boží se z Marie narodil,
uznáno Božství druhé osoby a více v po
znání lidstva vešlo.

Leč aby te možno bylo, aby vůbec lidé
uznali a uvěřili jej Synem Božím býti, po
třebí bylo, aby moc, kterou co Bůh má, jemu
také co člověku dána byla a aby sobě člo
věčenstvo zbudoval, kterým by vládnouti a
v němž by veličí a Božství svého dokázati
mohl. A to jest, co vece anděl: Dá jemu Pán
Bůh trůn Davida otce jeho, a kralovati bude
v domě Jákobové na věky. Tím se naplnilo
ono slavné proroctví Is. 9, 6. 7. Dáno jest
knižetství na rameno jeho a nazváno bude
jméno jeho Podivný, Bůh, na stolici Davida
krále zasedne od tohoto času až na věky.
Dvojí předek Páně se od anděla uvádí, Da
vid a Jákob. David zastával osobu Christovu
a obrazem jeho byl a říše jeho představovala
říši Christovu netoliko v Judée, nébrž po
celém oboru země; nebo lid israelský před
značoval veškeré lidstvo Christem spasenu
býti mající. Tudyse Christus u proroků
nazývá Davidem Žalm. 44, 8. Jer. 30, 9.
Budou sloužiti Bohu svému a Davidovi Ez.
34, 23. 24. Vzbudim nad nimi pastýře, sluhu
svého Davida. Praví anděl k Marii dá mu
Bůh, aby zákonitost dědictví jeho označil;
od Boha dostane, neurve lestí ani násilím
a přemocí nějakou říše své. Vece se pak,

že dá mu říši a vládu povšechnou, ne
jakoby ji nebyl měl, ješto stejné jest s Octem
bytnosti, nébrž že jí co člověk dosáhnouti
a vládcem takovým před lidmi vyhlášen
měl býti. V Žalmu 2, 6. podobně věce osobě:© Ustanovenjsemkrálemnasvatéhoře
jeho. Dá mu Bůh trůn Davida otce jeho;
ze slov těch jisto, že Panna Maria pochá
zela z čeledě Davidovy. Všemi příznaky
a výrazy těmi naznačoval se ve staré úmluvě
Messiáš, jenž co potomek a nástupce Davida
Žalm. 131,11. věčně nad Israelem duchovním
od končin do končin světa bude panovati,
an, jak praveno, David představoval Christa
a lid starozákonný byl obrazem a stínem
lidu Christem spásy dojíti majícího; před

| cházely věci hmotné a hmotné království,
následovala říše Christova duchovní, jak
to s rozvitkem povahy lidské a povahy



Lukáž I 26—38, Poselství Gabrielovo ku Panně Marii. 17

celého člověčenstva shodno jest. Ještě ale i
druhého predka Páně jmenuje, Jákoba, an
dí, že v domě Jákobově zakraluje na věky.
Dům Jákobův jest lid israelský a anděl
slovy zavtáďne či kralovati bude nadď domem
Jákobovým na věky opisuje opět duchovní
království Christovo. Byla Maria z pokolení
Jákobova a Syn její Christus co svřcho
vaný plod a výkvět toho kmenu dědil
královskou důstojnost zárodně v Jákobovi
složenou, avšak důstojnost ta královská
byla nyní vyšší, svrchovaná, duchovní a
spolu věčná. Z Jákoba vyšlo dvanactero
pokolení, on byl otcem veškerého lidu a
život jeho byl náznakem historie celého
lidu z něho pošlého; nébrž v jeho příhodách
hlavných, jaké byly pomazání kamene,
půtka s Bohem a jj. předznačovaly se hla
vité věci říše Páně a církve jeho. Na věky,
vece, vládnouli bude a království jeho nebude
konce; vládnouti bude, až veškeří nepřátelé
mu za podnož položeni budou. Ž. 109, 4.
Dan. 7, 14. 27. Ujal Christus vládu tu,
sobě hned při narození danou, začátečně
po svém od Jana pokřestění a nad ďáblem
zvítězení, ujal ji ale zvláště po dokonání
spásy na kříži a po zmrtvých vstání svém,
a nyní kraluje co veleknězský král a krá
lovský velekněz očekávaje, až všichni ne
přátelé se mu podrobí 1. Cor. 15, 25. 26.
Kraluje v církvi řízením, kraluje v duši
milostmi, kraluje v nebi v slávě, a kralo
vání člověka s Christem v nebi předpokládá
kralování Christa tuto v duši. Tak anděl
pořádek a konec Božích rad Marii otvírá,
ostatek zůstavujíc rozvitku dějinnému.

Svatá Panna siyšeci ta slova andělovapravila:© Kterakseloslane,anamuženepoznávám?© ZnalaPannatoproroctvíIsa
jášovo o Panně (7, 14.), aniž také pochy
bovala o tom, co anděl jí zvěstoval; ješto
ale věci ty jí podivny byly, aniž rozumem
svým jich pronikati mohla, a ješto s druhé
strany Bohu V panenství sloužiti se zaslí
bila, tedy se táže, kterak se to stane? způ
sob věděti chtějíc, jakým by věci ty měly
vykonány býti. O způsobu tom zajisté ani
proroctví Isaiášovo, ani slova andělova ni
čeho nevysvětlovala. Otázka Marie povstala
z lásky ku panenství a čistotě a z poslu
šenství. Děvkou a služkou Páně z té duše
býti a svrchovanou poslušností všemu se
podvoliti žádala, cokoli by Pán na ni slo
žil; ale ješto peven byl úmysl její pannou
ostati, tedy žádá od anděla vysvětlení,
jakou měrou by slib panenství s mateř
stvím Syna Božího spojen býti mohl. Proto
hned jak uslyšela, že mateří stane se Du
chem Svatým bez porušení panenství, do
konce v službu Páně se oddavši vzplésala;
a jak sv. otcové praví, chtěl Bůh, aby vy

znáním a obnovením slibu panenskosti za
sloužila státi se matkou Boží. Nepoznávám
muže, vece; ta slova nemohou pouze značiti,
že posud muže nepoznala, ješto o budouc
nosti řeč jest, nébrž slova ta jak i z bez
artikulí jde (avdoa bez rov) značí obyčej a
slib; obyčej, jak tam Mat. 9, 14., kdež vecí
učeníci Janovi: Proč my postime se, a Mat.
17, 24., kdež se dí, že králové daň berou
od cizých. Podobně slovem nepoznávám udává
Panna mravnou nemožnost, ana slibem, ovšem
ne beze vnuknutí a nastrojení Ducha sva
tého učiněným, se byla k zachování čistoty
zavázala. Zasnoubena sice byla, ale Josef
měl býti pěstounem a ochráncem panenství
jejího, poněvadž v panenství žíti mezi Židy
ještě věc nevelmi obyčejna byla. Jenom když
přijmeme, že se Maria slibem panenství za
slíbila, slova její smysl mají a bez toho
slibu ta otázka její na ničemnou a nemo
tornou trivialnost ba na holý nesmysl se
zvracuje. Byla choť, nevěsta, zasnoubenkyně
a anděl jí syna opovídá; i kterak mohla tu
tázati se, jak by to možná bylo? Nemohla
tu o nemožnosti mysliti, leč pod tím, že
dříve učinila slib, že věčně pannou ostati
volí, a tak o bohalibosti slibu toho přesvěd
čena byla, že raděj o slovech anděla, než
o slibu svém nějaký rozpak připouštěla.
Panna Maria jest apostolem panenství, ona
vztýčila prapor ten posvátný a skrze ni Bůh
cnost tu světu oznámil. Ostatně Maria v tom
otazování se anděla dětenčí a ať tak řekneme,
nalvnou nevinnost a nad to nepřekonanou
pokoru a skromnotu pronesla, ješto slova
anděla ji, ač kdyby nebyla trestí a výkvě
tem člověčenstva byla, v pýchu a v sebeza
líbení tak časté při děvicech zavésti mohla.

Na otázku Panny, kterak se zachováním
panenství počne, odpovídá anděl spůsob věci
té ji otvíraje: Duch svatý sejde na tebe, a
moc Nejvyššího zastíní tebe. Vělověčení-se
Syna Božího, jakožto čín vněšný jest účinek
veškeré Trojice Boží, avšak se připisuje
Duchu svatému, poněvadž Duch svatý jest
duch životvorný a veškery věci duchem ob
živovány bývají, jak vece Z. 103, 30: Vy
pusť ducha svého a stvořeno bude. Sešel na
Pannu Duch sv., jak druhdy Gen. 1, 2. se
vznášel nad stvořenstvem je upraviti a oplod=
niti hodlaje. Nové stvoření, nový věk člo
věčenstvaa obrod světa podslunečného započal
ode vtělení Syna Božího v Panně svaté skrze
Ducha svatého. Moc Nejvyššího či moc Boží
jest týž Duch svatý a slovo zastiniči odpo
vídá slovu sjiťi či sestoupiti; větou druhou:
moc Nejvýššího zastíní tebe se věta prvá:
Duch svatý sejde v tebe ojasňuje a rozčinuje.
Někteří sice z otců sv. mocí Boží samého
Syna Božího rozuměli, spolu předešlé slovo
Duch svutý tolikéž o Logu či Slovu vyklá
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dajíce. Leč jak při křestu Páně Duch svatý
co třetí božská osoba působil, tak podobně
i tuto Duch svatý při vtělení se Páně působí.
Moci, silou, všemohutností Nejvyššího sluje
Duch svatý, poněvadž mocně a všemohutně
jak všechny věci vyvodí, tak vtělení Syna
Božího z Marie působí; tudy nížeji 24, 49.
dí Pán o Duchu sv. k apostolům po svém
zkříšení; Pojrvejte v Jerusaléme, až oblečení
budete moci s hůry t, j. až Duchem svatým
obdařeni budete. V podobném smyslu nazývá
se Duch svatý prstem Otcovým. Slova za
stiní tebe zdají se některým toli býti, co
omhli, omží, odeští, t. j. oplodí tebe, tak,
žeby obraz vzat byl ode mračen, která deštěm
plodnu činí zemi, aneb že by výraz ten do
konce jenom pouhým lepomluvem byl, něžně
napovídaje, že Duch svatý při početí Syna
jejího místo mužovo zastoupí. Avšak lépe
a příležitěji slovo osťíní značí vůbec zázračné
působení Ducha sv., tak že se naráží na ono
Božího stánku zázračné ostěňování, jímž Bůh
svoji ozvláštní a osobitou u lidu svého pří
tomnost a působnost osvědčoval Ex. 40, 32.
ve svatosvatyni, nad archou Páně a perufmi
cherubů přebývaje, což potom i ve chrámě
bylo, 3. Reg. 8, 10. Stín jest věc nehmotná,
nikterak chopiti se nemohoucí a stopy po
sobě nezanechávající; a tudy slovem tím
svrchované a netykalné panenství Pannino
se sličně namyká. Maria tím Ducha Božího
v ní přebýváním a Slova věčného v ní se
včlověčením se stala archou úmluvy nové,
trůnem a stánkem Nejvyššího, velesvatyní
či svatosvatyní jeho. Tím během byl Christus
Synem Mariiným, a skrze Marii byl s Ada
mem Spojen, proto na něho a na celé po
tomstvo jeho zásluhy přenéstí moha; avšak
s druhé strany byl neodvisle od působení
mužského zpouhé panny narozen, byl zvláštní
položek a stvořenec Boží a dědičné plámy
a poruchy nebyl účasten. Člověčenství Chri
stovo nevzešlo z dyťnostiDucha svatého, nébrž
mocí a mohutností jeho tvorčí z panny vzdě
láno bylo, jak tam druhdy Eva ze žebra
Adamova povstala všemocnoutvořivostí Boží.
Jediná Maria, vece sv. Augustin, duchem 1
tělem byla cela pannou a matkou, matkou
Christovou i pannou Christovou, církev svatá
pak duchem sice docela i matkou i pannou
Christovou jest, tělem ale ne docela, nébrž
v některých jest pannou Christovou, v ně
kterých matkou, ale ne Christovou, Christus
novým způsobem počat a zrozen byv, novým
Adamem, novým duchovním, obrodným otcem
pokolení lidského jest. A takové narození
z Panny přislušelo Bohu a člověku; početí
a narození svědčilo člověcké Christa přírodě,
spůsob ale obojího namítá bytost božskou,
a novost děje toho sličně slušela na obno
vitele lidstva, A, tudy zavírá anděl; Proto také

lo svaté, co se z tebe narodí, slouti bude Synem
Božím; vřeckém textu to svaté, co se zplodí,
ač ysvám širšího jsouc objemu ploditi i ro
diti znamená. Svatětem či svatým sluje dítě,
že se z Ducha svatého narodilo, že bezhříšně
se zrodilo a že se svrchovaně svatým Logem
bytelně spojeno bylo. Subjektem jest slovo
svaté a přísudkem jest co se narodí, a ne
dobře někteří vykládali naopak kladouce: to
co se svaté z tebe narodi, slouti bude Synem
Božím, čímž příčina, proč dítě Synem Božím
slouti bude, se klade v svatost jeho, ana
raději příčina toho pojmenování jest, že se
z Ducha svatého zplodilo a narodilo. Tak i
sv. Justin Tryf. 100. Christus netoliko se
svatě narodil, nébrž svat jsa narodil se a
myšlénka svatosti nevyniká z narození jeho,
nébrž je předchází. U lidí ovšem ani toho
není, aby se svatými rodili, nébrž ti obro
zením Christovým tepruv se svatými stávají.
Slouti bude Synem Božím, dí anděl; to jest
vůbec co Syn Boží v poznání lidí přijde a
Synem Božím nazývati se bude, an jím od
věčně jest a nyní znova I narozením svým
jím býti se osvědčuje. Trojím spůsobem
Christus Syn Boží jest, prvým, jelikož Bůh
jest, druhým, jelikož sjednocen jest co člo
věk s druhou božskou osobou, třetím, jelikož
mocí Ducha svatého zplozen A zrozen byl.
Tuto anděl ku poslednímu, jejž theologové
fysickým jmenují, spůsobu prohlídá, an dva
dřívější metafysickými slují; podlé toho Chri
stus i dle člověčenství jest přírodním Synem
Božím a není pouze nějakým synem toliko
zalíbeným, přisvojeným a adoptovaným, jako
lidé ostatní. Slov z čebe, čx coť, mnozí ru
kopisové nečtou, ač ovšem se přimysliti
musejí.

Leč anděl netoliko spůsob, jakým bez
porušení panenství Syna Božíbo porodí, Panně
svaté zjevuje, nébrž jí také znamení dává
pro ujištění, že věc ta v skutku takovým
během stane se. Zachariáš (v, 18.) dožadoval
se takového znamení; Maria bez takového
žádání je obdržuje. Anděl ji připomíná na
zázračné početí Alžbětino, aby ze zázraku zá
zrak větší jí opatrněl. Mohl na Sáru se volati,
leč táhne se k Alžbětě, ješto tato nebyla
toliko příbuzenkyně Mariina, nébrž spolu
mateří toho, jenž předchůdcem Syna Mariina
býti měl. K divu nový div, k radosti novou
radost přičiňuje, vece sv. Bernard. A aj,
vece, Alzběta příbuzenkyně tvá, i ona počala
v starobě své a len jest šeslý měsic ji, jenž
neplodnou sluje. Alžběta byla z kolena Le
vijského, jak v. 5. pravil, Maria pak z po
kolení Júdova; příbuznost tedy jejich.nebyla
pokrevnost, nébrž bližnost a svatovství. Šestý
měsíc jmenuje, aby ukázal, že početí Alžbě
tino jisto jest. Vece: Jenž sluje neplodnou
a dí spolu v starobéě své, aby tím více věci
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té, o kteréž ku Panně svaté mluvil, dolíčil.
Jakož Jan před Christem měl předcházeti,
tak předcházelo početí neplodnice před po
četím Panny ; Jan prostíral cestu k uvěření
v Christa, početí neplodnice klestilo dráhu
víře v početí Panny a tomuto přípravou bylo.
Těmi důvody zvláštními anděl k důkazu
obecnému postoupá, an dí: Nebo nebude ne
možno u Boha žádné slovo. Slovo žádné,
žádný výrok, jejž Bůh učiní, nepřesahá sílu
Boží, Bůh všecko splniti a dokonce provésti
může, co slíbí; všemocnost Boží i tam ne
plodnou a ostařelou oplodniti itu Pannubez
poruchy panenství matkou učiniti může. Jiní
místo žádné slovo kladou žádná věc (nebude
nemožaa) držíce tu nějaký hebraismus býti.
Což téměř lépe jest, poněvadž k obyčejnému
mluvení přiléhá, smysl týž ostává. Může
Bůh všechny věci učiniti mimo ty, jež uči
niti moci byloby znamením nemohutnosti,
vece sv. Augustin. 2 Tim. 2, 13. Hebr.6, 18.

Vyřídiv Gabriel archanděl poselství svoje
a je Panně, jak se mu vidělo, dosti vysvětliv,
stoulil a očekával, jak Panna k slovůmjeho
odpoví. Maria pak řekla: Aj děvka Páně!
staniž se mi podlé slova tvého. To jsou slova
ta, o nichž sv. otcové s takým nadšením
mluví a jichž vynachváliti a za něž Marii
vyvděčiti všelijak za nemožno kladou. Po
zorují nejednu cnost v odpovědi té projeve
nou. Nejprvé skromnost a pokoru, ana matkou
Boží státi se majíc děvkou jeho nazývá se
a tak protivou jest pýše prarodičů, jimž se
zalíbilo bohy býti. Dále jeví Maria poslušnost,
za kterou se Bohu docela k službě oddala,
opak neposlušnosti Eviny vystavíc, která
lidstvo v záhubu uvedla. A za pokoru a
poslušnost tu, vece sv. Bernard, zasloužila ta,
jenž se všem za služku vydávala, královnou
všechněch státi se. Služkou a děvkou Páně
byla již také pro pojití své od Davida sluhy
Páně, jemuž Bůhpřisáhl, že na věkyvzdělá
potomstvo jeho. Žalm 88, 4.5. Můžemepři
dati, co jsme výše ze sv. Augustína uvedli,
že jak v jiných stranách, tak i v této byla
blahoslavená Panna obrazem a zástupkyní
církve, která rovně pannon jsouc i matkou
služka a děvka býti nepřestává. Co slovy:
děvka Páně jsem, vůbec a vesměs vece k ne
obmezené službě Boží se oddávajíc, to hned
místněji praví k službě, k níž určena jest,
přivolujíc, ana dí: Staniž mi se podlé slova
čvého.Rečí tou netoliko přivoluje, ale i žádá
a prosí, aby se jí dostalo toho, co jí andě
lem zvěstováno bylo, ana vrchovala tužba
Jeji po spáse lidské. Staň se mi dle slova
tvého, totiž andělova, jenž jí mateřství Syna
Božího opovídal. A v této době, když vy
řekla Panna sťaniž mi se, vpletění, vtělení,
včlověčení Syna Božího se stalo. Dřívěji ne
stalo se, poněvadž neslušelo, aby největší

tajemství světa proti vůli člověka, jejž Bůh
svobodným stvořil, se vyřídilo; byla i tu
hned na začátku vytknuta dráha, jakou lidstvo
k spáse dospívati bude, milostí Boží totiž a
svým spolupůsobením. Slovem : Sřaň se vše
chna tužba otcův svatých se vyplnila a nesčí
slné útroby záře božské spásy obleskla. Ten
krát vyplnilo se to o Synu Božím, co se
praví v Z. 39, 7: oběti a darů nechtěl jsi,
ale uši dokonal jsi mně a řekl jsem: Hle
přicházím, abych čČímil vůli tvou; tenkrát
ono božské tělo v životě Mariině počaté duši
rozumnou přijalo a v podobu člověckou se
obléklo. Tudy hned, jak na to svatá Panna
k Alžbětě došla,nazvala ji tato matkou Páně,
matkou Boží. Tenkrát proudové milosti vnikli
v útrobu a duši Mariinu, anať pozdvižena
byla nade vše tvory a nad nejvyšší cheruby
a serafy matkou Páněstavší se. Vece Lu káš,
odešel od ni andel na důkaz, že skončeno
poselství a že vpletil se Syn Boží. A co
činila Maria ? Toho, co hned činila, nedokládá
evange lista, ale domýšleti se snadno můžeme,
že celá splývala ve chvalopíseň Boha. O
brzkém ale její na cestu se vydání mluví
takto:

39. Povstavši pak Maria vednech
těch odešla do hor s chvátáním do
města Júdova. 40. A vešla do domu
Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41.
I stalo se, jak uslyšela pozdravení
Mariino Alžběta, poskočilo dítě v ži
votě jejím a naplněna byla Duchem
svatým Alžběta. 42. I zvolala hlasem
velikým a řekla: Požehnána ty mezi
ženami a požehnán plod života tvého.
43. A odkad mi to, aby přišla matka
Pána mého ke mně? 44. Nebo aj, jak
došel hlas pozdravu tvého uší mojich,
poskočilo radostí dítě v Životě mém.
45. A blažena, která jsi uvěřila, any
se dokonají věci ty, jenž povědiny byly
tobě ode Pána. 46. A řekla Maria:
Velebí duše má Hospodina, 47.a plésá
duch můj v Bohu ŠSpasiteli svém, 48.
že vzezřel na nizkost děvky svojí. Nebo
aj od nynějška blahoslaviti budou mne
všickni rodové, 49. že učinil mně ve
liké věci ten, jenž mocen jest a svato
jméno jeho 50. a milosrdenství jeho
od pokolení do pokolení bojícím se
jeho. 51. Provodil sílu ramenem svo
jim, rozptýlil pyšné smyslem srdce
jejich. 52. Svrhnul mohutníky s trůnu
a povýšil nízké. 53. Lačné naplnil
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dobry a bohatce odeslal prázné. 54.
Ujal se Israela služebníka svého ro
zpomenuv se mna milosrdenství své,
55. jakož mluvil k otcům našim, Abra
hamovi a semenu jeho na věky. 50.
Zůstala pak Maria s ní asi měsíce tři
a navrátila se do domu svého.

Již nyní Maria matkou byla Páně a
Pán v ní vtělený stal se vůdcem jejím na
pouti života a vedl ji nejpříze k Alžbětě.
Povstavši pak Maria ve dnech téch, dí Lu
káš, odešla do hor s ehvátáním do města
Jůdova. A vešla do domu Zachartova a po
zdravila Alžbětu. Každým slovem ve větě
Lukáš píli a snažnost Mariinu k navštivení
Alžběty projevuje. Povstavši, jak mile se
uprázniti mohla, odešla se snahou či s chvá
taním. Ale proč ta píle a ta snaha i kva
pení toto? Mnohé mohly býti toho příčiny.
Radost ta její nevýslovná nad tím, co jí
uděleno bylo, nedala jí v útulku ostávati;
a komu měla tu radost a blaženost zjeviti,
leč té, jenž její příbuzna byla netoliko podlé
těla a krve, nébrž také podlé života pobož
ného a nyní také podlé milosti Boží a podlé
zázraku? Nad to anděl ji na Alžbětu od
kázal a ve stavě těhotném nemálo úsluh
potřebí, jenž od příbuzných duší nejmileji
se přijímají. Chtěla Alžbětu vyručiti a za
stati v službách domácích a měla se uká
zati matkou toho, jenž nepřišel dát si slou
žiti, nébrž jiným sloužit přišel. Mat. 20,28.
Neméně pospíchala ji ublahoslavit,jí štěstí
přát k tomu, čeho se jí dostalo. Šla, vece
sv. Ambrož, nejsouc nevěřiva předpovědi,
aniž pochybujíc o poselství, nébrž radujíc
se z vyplnění žádosti, přátelské služby píle
jíc, z plésání chvátajíc. Pospíchala s chvá
táním do hor, na hora či na hory do domu
Alžbětina, do jednoho z mest Júdových, ť. j.
v bývalém pokolení Júdově položených, a
sice do města některého v horách. Sla dle
pozdější tradice do Hebrona, města kněz
ského (Jos. 21, 10. 11.), jižněod Jerusaléma
pět hodin ua výšině vybudovaného, ač jiní
myslí, že do města Juty (nyní Jaty) jižněji
od Hebrona (Jos. 15, 55.) se brala, místo
Júda raději Juta čísti hodlajíce. Cesta vedla
z Nazaretu k jihu přes hory Efraimské,
Sichemem a Jerusalémem do hor judských
a trvala čtyry bez málanebo pět dní. S chvá
táním šla, ana ji, jak povědíno, provázela
tužba a láska, blahost a radost. Vedla ji
ale a přiměla ji ku chvátání neméně styd
livost panenská, která nedopouštěla, tam i
onam se rozpatřovati. Lukáš vece v ťéch
dnech; nedí, že ned po andělském pozdravu
Panna Maria se na cestu vydala ; tudy se
zdá, že snad s poutníky a poutnicemi cesto
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vala, ač také sama v závoji stužkou dopro
vázená putovati mohla, což na východě dobře
se díti může, any děvice zahaleny samotny
putují; tím více se to v Palestině dít: mohlo
za doby oné, Došedši do domu Zachar ova
pozdravila Alžbetu, v tom se docela podlé
obyčeje chovajíc a ničeho sobě pro vyvý
šenost svoji neosobujíc. Pozdravením pokoje
— nebo tak obyčej sebou vedl, jak Jo. 20,
21. 260. Mat. 10, 12. viděti — pozdravila
Maria, ješto knížete pokoje Is. 9, 6. pod
srdcem nesla a toho, jenž Ef. 2, 14. pokoj
všechněch nás jest. I v tom dala příklad,
jak osob obstarožných šetřiti a vážiti sobě
mládež má. Nébrž všem věrcům a věrky
něm se vzorem věčným stala, ješto všichni
duchovně skrze víru Christa v srdci počí
nají, ozvláště pak knězům, ješto Christa
v duši svěřenců plodí a rodí. Ona byla
první missionářkou, a více než misSionářkou,
ješto Christa netoliko zvěstovala, nébrž jej
do srdce Alžběty a Jana nesla. Sv. Lukáš
praví:© Jakuslyšela© Alžběta© pozdravení
Mariino, poskočilo ditě v lůně jejim. Hned
jak uslyšela, dí, a namítá tím, že pozdravení
Mariino bylo příčinoutoho Janova vzplésotu,
jakož i toho mateře Alžběty a Jana syna
Duchem svatým naplnění. Slyšela ovšem
napřed pozdravení to Alžb*ta, ale moc a
působnost pozdravu pocítil Jan dřívěji co
budoucí předchůdce Christa Pána. Hlaš
Panny byl hlas Pána v ní vpletěného, Chri
stus mluvil ústem mateře své a Jan slyšel
ušima svojí mateře a poznav divem Pána
poskočevnímradost projevil. Zázračným spů
sobem dálo se to poskočení a ten plésot
Janův v životě mateřském a nějakým před
chodným promykem udělen Janovi smysl
a rozum na chvíli prorockého nadechnutí
k tomu účelu, aby Christa ohlásil, načež ten
problesk rozumový u Jana opět, zdá se, zmi
zel podobně, jak nádech přorocký nepovezdy
při prorocích potrvával. Té doby také podlé
jednomyslného náhledu sv. otců Jan Chri
stem Pánem ospravedlněn a jinými milostmi
naplněn byl podlé toho, co anděl Gabriel
v. 15. byl k Zachariášoví pravil: Duchem
svatým naplněn bude ještě v lůně matčině.
Dar Ducha svatého nápotom z dítěte Jana
přiúčastnil se k matce jeho Alžbětě a ona
sama naplněna byla Duchem svatým a pro
rokovati počala, z onoho vzplésotu, hásotu
a jásotu dítěte poznavši skrze Ducha sva
tého, že v lůně Marie se Pán ten chová,
před nímž měl předcházeti Jan. Ješto Alž
běta v. 6. svatě žila, tedy naplněním jí od
Ducha svatého se rozumí, že Duch svatý
rozmnožil svatost její a darem prorockým
ji obdařil. 7 vzvolala hlasem velikým: Po
žehnaná ty mezi ženami. Těmi slovy opětuje
pozdravení andělovo, to, co anděl jménem
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nebeské hierarchie Panně pravil, jí jménem
církve bojovací povídajíc, která nyní jako
ze spánku se protrhla. Mluvila nadšením
Ducha sv. a Duch sv. nezapomínáslov svo
jich, jak vece sv. Ambrož. Přidává Alžběta:
A požehnán plod života tvého, slovy těmi
pramen požehnání Marii stalého udávajeci,
ješto všechna žehnanost její ze Syna Christa
plynula. Plodem života jmenují se děti a tuto
Syn Mariin. Tak v Z. 126,3. 131, 11. čteme:
Přisahl Hospodin Davidovi: Z plodu ži
vola' tvého posadim na trůn tvůj. 2. Reg. 1,
12. 13., kteréžto místo, zdá se, zamihlo se
před duchovním zrakem jejím. Slovem po
zžehnán veleslaví Pána, dárce všeho pože
hnání, jak Z. 140, 1. Hospodin požehnaným,
oslavovaným, oslavy hodným sluje a Chri
stus co Požehnán ve jménu Páně Mat. 21, 9.
opěván byl, ač lidé při vjezdu Páně nebyli
dokona smyslu oněch slov došli. Jazykové
staří, hebrejský, řecký a latinský nečiní
tuto rozdilu mezi žehnáním a veleslavením
či velebením, obojí pojem jedním slovem
1 barakh, svloveiy, benedicere vyná
šejíc; u nás Bůh žehná lidi a lidé Boha
velebí. Nejlépe se hodí pro obojí význam
slovo dobrořečiti docela podlé řeck. a lat.
přikrojeno jsouc. Slova ta Alžbětina opětuje
církev třikráte za den k Marii o přím.uvu vo
lajíc, Pannu pozdravujíc a takto ono svrcho
vané dobro, vtělení Syna Božího, vyznávajíc.

Pozdravivší pak Marii přidává Alžběta:
I odkuď mi to, aby matka Pána mého ke
mně přišla? Jsou to slova pokory a úcty
svrchované, kterou se ku Panně Marii co
k matce Syna Božího nese, jak nápotom
Jan Křestitel Mat. 3, 14. nehodným se uzná
val té návštěvy, že Christus Pán kněmu 0'
křest přišel; Matka Pána mého, t. j. matka
Boží, ana jž druhá božská osoba se byla
s Člověčenstvím Christovým bytelně spojila.
Pánem — v řeckém textě s artikulem zoů
vwolovsov — tu jest Bůh Hospodin; jiného
zajisté nemohla jmenovat Pánem, Hospodi
nem, Jehóvou. Radost a úcta zmohla se
duše Alžběty, jenž co dcera Aronova (v. 5.)
věděla, sjakou úctou ve svatyni knězům,
Aronovým potomkům, posluhovati přišlo. A. tu
v domě svém nadešla svatyni, nepokalený
panenský příbytek a stánek Boží mnohem
tajemnéjší než v Starém Zákoně stan a chrám
byl; žasnutí a úcta a spolu pocta ta nemůže
nám S podivením býti při Alžbětě, jíž písmo
takové svědectví dává, jak jsme výše v. 6.
slyšeli. „MatkouBoži tedy nazývá Alžběta
blahoslavenou Pannu a tudy církev svatá ji
nejinak než Bohorodicí zove, poněvadž toho
porodila, jenž Bůhčlověk jest. Ale udává
Alžběta spolu spůsob, jakým se dověděla
Marii matkou Boží býti. Vece: Nebo ejhle

jak zavzněl hlas pozdravu tvého v uších
mojich, vzhásalo, vzjásalo či poskočilo ditě
radosti v životě mém. Praví, že hlas Mariin
byl příčinou jásotu dítěte, a jásot dítěte že
námětek zavdal radosti její a jejího Duchem
svatým naplnění. Syn Duchem sv. naplněný
naplnil Duchem sv. matku svoji. A blažena,
jenž jsi uvěřila. Text řecký tu čte poněkud
jinak, ač nemění se tím smysl, nébrž jina
kost záleží v zaměnění osoby první na osobu
třetí: (A blaženu jest, jenž uvěřila, jesto do
konání slane se tém věcem, kteréž ji 17
veny jsou ode Pána. Chválí a velebí a u.a
hoslaví či blahá Marii, že uvěřila, totiž vě
cem jí od Boha skrze anděla praveným, že
mateří Boží stane se. Jest to tajemství, ji až
všechnu podobnost přesahá, aby panna bez
porušení matkou se stala a aby stala se
mateří Syna Božího a zkušba víry Mariiny
záležela v tom, že přípovědě andělovy se
svým slibem stálého panenství sjednati ne
věděla. Maria tomu víru přidala u Boha
všechno za možno kladouci a tím spůsobem
se protivou Evy býti dokázala. Tudy dí sv.
Irenéus haer. 3, 22, 4: Co Eva svázala ne
věrou, to Maria vírou rozvázala. Proto svatí
otcové praví, že Maria vírou Syna počala a
v nejednom bymnu přichází, že počala uchem
či sluchem a slyšením, ješto dle slov Pavlo
vých víra ze slyšení pochází. Rom. 10, 17.
Alžběta poznala skrze Ducha sv., co anděl
Gabriel Marii zvěstoval a kterak Maria byla
víru svoji k slovům Páně pronesla. Jestli
ostatně Alžběta, když blahala Marii pro
víru, činila to s postranným ohledem nedo
věry u Zachariáše podešlé a potrestané, jak
některým vidí se, o své váze ponecháváme,
Místo jeslo či poněvadž dokonány budou
věci ty může se přeložiti: že dokonány budou
věci ty; rozdíl jest, že tam ta věta příčínnou
větou jest, tato ale obsahovou, předmělnou,
udávajíc totiž toliko předmět a obsah věření
Mariina. Poslednější tento výklad sice místně
dopadá, poněvadž hlavitá věc připovědi Boží,
mateřství Božího Syna, již uskutečněno se
nalézá, leč první se lépe shoduje a slyší co
přesvědčení Alžbětino, která osvícena jsouci
Duchem svatým potvrzuje všechno pravdou
býti, co od anděla Marii praveno bylo. Ta
kovým spůsobem Alžběta v málu slov do
týká budoucna, minulosti i přítomnosti. Mi
nulosti, ana dí: Blažena, jenž jsi wvěřila,
přítomnosti, ana Marii mateří Boží nazývá,
budoucnosti, ana vece, že všechny věci,jenž
povědíny jí byly, skutečně stanou se. Do
kládají svatí otcové, že návštěva Marie
Panny, za kterouž uvažování a rozjímání
tajemství Božích přetrhnuvši na cestu se
vydala a Alžbětě sloužila, krásným příkla
dem jest toho, jak i s vlastním nepohodlím
a sebezapřením k službám účinným se pro
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půjčovati a v službě bližním konané službu
Boží spatřovati máme. Ale i z toho, co
Maria na onu sobě od příbuzenky své uči
něnou chvalopíseň odpovídá, naučiti se mů
žeme, jak všechnu, jenž se nám snad do
stane,chválu na Boha odnášeti a odlívati máme.

Zpěv, jímž Maria city své vděčnosti ve
verších 46—-50. co v první části vylévá a
nápotom v Části druhé vv. 51—55. ve vele
bení a chválení Pána pro přemožení králov
ství hříchu a pro vzdělání nové bohoříše se
vydává, jest první zpěv, jímž se Spása světa
opěvá, ač chod a spůsob jeho starozákonný
jest, jak nejinak se očekávati dalo od Boho
rodice, ana k zámluvám druhdy daným a
jejich nynějšímu vyplnění prohlidá. Rodička
Boží takto odvírá řadu oněch pěvců a pěv
kyní, kterýmiž církev svatá po veškery
věky Bohu písně diků a chvalozpěvy vylévá,
ač ovšem její zpěv bohodyšen a tudy svr
chováně vážen jest. Církev zpěvu toho kaž
dého dne při nešporách svojich užívá Aa
právem. Předpokládá, že v srdci každého
křesťana má Christus zroditi se a že každý
nějakou měrou Christu Pánu v chudých
bližních a v propůjčování se křesťanstvu
mateří se státi má.

Velebi či veliči duse má Pána a plesá
duch můj v Bohu Spasiteli svém. Hab. 3,
18. Veličiti, velebiti, jest uznati velikost,
vznešenost, velebnost Boží a cit uznání toho
vněšně vynořovati a vyjevovati. „Dusemá,
vece, netoliko jazyk můj, nébrž veškerysíly,
moci, útroby moje; Pána, Hospodina, Boha,
jenž mne matkou Synu svému vyvolil. Co
dále vece: A vzplésal duch můj v Bohu
Spasiteli svém, jest nějaké stupňování pře
dešlého výroku; vzplésati více jest než ve
lebiti, duch Výše stoji než ďuse, ana tato
obyčejně nižší mohutnost, onen vyšší moci
člověka značí, ač tuto na sebe stejnoznačně
dopadají; posiéze stupňování to se ohlašuje
v pojmenování Boha Spasitelem svým t. j.
oblažitelem svým, jenž mne od hříchu hned
prvotného oprostil a veškerými milostmi
ozdobil. Bůh byl u Israelitů předmětemne
konečné radosti a nekonečného plesání a
každý cítil Z. 72, 1. jak dobr jest Buh a
okousel jak libým jest Hospodin. Z. 33, 9.
Ale plesání Panny musilo nekonečno býti
a divem jen se dálo, že duše jeji a duch
její ač královský a všemi přednostmi hojně
obmyšlený té nesmirné bláhy obsábnouti
mohl, že lepenka těla jejího pod tím bře
menem slávy 2. Cor. 4,17. se nerozstanula;
tak zajisté letopisové o mnohých piší, .že.
radosti a plésáním usmrcení byli, ana ve
likost radosti v jich duši směstnati se ne
mohla, Ale mohla Panna říci i tu: Zájř ne
já, nébrž žije ve mně Christus Gal. 2, 20.
ve smyslu takovém, v jakém nikdo jiný
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ze smrtelníků toho říci nemůže, ana při té
neobsáhlé slasti Christem posilována byla.
Ještě zmíniti musíme, že vykladači někteří
ony dva členy: Velebi duše má a: vzplésal
(nebo tak v lat. a řec. jest nyalilace exul
tavit) duch muj praví býti v poměru pří
Činnosti a sice plésání ducha přimělo duši
k velebení Pána; plésání předešlo, velebení
následovalo. Leč prvnější výklad přiroze
nější jest, schodnější a obecný a změna
času (veledi a vzplésal) není v poetických
výlivech a prorockých výrocích neobyčejna.

Svatá Panna udává tudíž příčinu svr
chovaného plésotu svého, ana vece: Ze vze
zřel na nizkost děvky své. Učí, že nevděčen
jest, kdo dary Boží bez radosti nad nimi
přijímá. Vzezříti, vzhlédnouti co znamená,
viděli jsme při v. 25. Ješto zde jest řečo mi
lostech a darech, tedy také o milostivém
vzezření slovo to slyšeti sluší. Milostivým
okem popatřil na nízkost, na nízký, ne
patrný stav můj, a z chatrného stavu mne
za matku Syna svého povýšil. Mluvila
Alžběta o Mariině vznešenosti, Maria k té
uhvalořeči se ozývá mluvením o nízkosti
své. Stará přeložení česká kladla a po
koru; leč nevolí Panna pokory své vychva
lovati a jí nějaké zásluhy připisovati, nébrž
sebe za chatrnou, nízkou, nehodnou po
kládá takovéto milosti Boží, a ovšem tedy
pravou pokoru pronáší. Proto Boha velebí
a jemu jednomu chválu a slávu dává dle
Zalmu 113, 9. V ní, Panně, Bůh, můžeme-li
obrazu toho užiti, obličej svůj nad lidstvem
hříšným zamračený ojasnil Jes. 64, 8. 9. a
nyní vzezření své, jež dříve bylo k soudu,
obrátil k smilování. Žalm 33, 16. A tu se
zrak velebné mateře Boží rozšiřuje a do
věků budoucích uprostranuje, ana vece:
nebo aj od nynějška mne blahati budou vši
ckně prorodové, všechna potomná pokolení.
Ajhle, vece, jakoby rozprostráněla zrak
svůj a nad tím,co se diti bude v budoucnu,
užásala. Poznávala význam skutku spásy,
jenž nyní vtělením Syna. Božího v lůně
jejím započal,an Duch Boží jí do budoucna
patřiti dal. Od nynějška, od té chvíle, od
prvého chvalozpěvu od Alžběty jí vzdaného.
Vsechna pokolení staví se proti jedné Alž
bětě; všechna pokolení totiž, jenž v Christa
právě uvěří. Kdo spásu lidstva miluje,
v Christa co Spasitele a Syna Božího věří
a jej ctí, ten nemůže jinak leč s úctou
k blažené Panně co výkvěiu lidstva svrcho
vanému a co výstřelku z kořene milosti
Boží vyrostlému se nésti; nerozlučna jest
úcta ku Christu s úctou k matce jeho a
žádnému křesťanu pravému nemůže Maria
osobou jenom historicky důležitou býti, aby
jí spolu také nectil a nemiloval co svou
matku a jí s církví svatou nezveleboval.
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Udává ale ona příčinu, proč všickni
prorodové ji blahoslaviti budou: nebo učinil
mně veliké věci. Veliká věc byla, že jí po
selství s nebe poslal, ale svrchovaně veliká
věc jest vtělení Syna Božího, jenž toliko
všemocí božskou provedeno býti mohlo. A
proto zminuje Panna o této vlastnosti Boží
pravíc: čen, jenž mocen jest, totiž jedině
mocen, jenž věci divné sám působí Žalm.
135, 4 a (Job 5, 9.) č'ní věci veliké a nevy
stihlé a podivně bez počtu. Ale vtělení Syna
Božího neméně jest výprysk svrchované
svatosti Boží, ana netoliko Panna Maria jím
již přechodně a opět nyní posvěcena byla,
nébrž poněvadž veškerému pokolení lidskému
svatosti se jím dostati mělo. Tudy velebí
i Svatost Páně: a svato jméno jeho. Jméno
značí bytnost, a bytností Boží svrchovaná
jeho svatost jest. Třetí vlastnost, jenž tu
přede všemi vynikla, jest milosrdenství
Boží; kdyby se Bůh nebyl smiloval nad
lidmi, byli by na véky zahynuli. Mocnost,
svatost, milosrdenství jest, smíme-li říci, onen
všemocný trojlístek, jímž vyvedeno bylo
svrchované dílo spásy v začátku a v ostatnim
rozvoji svém; mocnost umožnila, svatost
upravila, milosrdenství vypůsobilo a vyvedlo.
Ve třech vla-tnostech těchto se nejsvětější
Frojice obnáší, svatost k Duchu svatému,
milosrdenství k Synu, všemohutnost k Otci
hledi. O milosrdenství vece Panna: A mi
losrdenství jeho oď porodu do porodu. Žalm
102, 17. podobná slova čté, k nimž blaho
slavenkyně prozírá. Netoliko Israelitům Bůh
s milosrdenstvím se propůjčí, nébrž od ny
níčka všickni národové po veškery věky
budoucí milosrdenství jeho svrchovaně okou
šeti budou. Avšak udává výminku řkouc:
bojicím se jeho, těm se jenom dostane milo=
srdenství, kdož se Boba bojí. Báti se Boha
veškery cnosti sebou obnáší, a svrchovaná
cnost jest báti se, hříchem Boha uraziti.

Kdo ale Boha se nebojí, ten moci Boží
tudíž zakusí. O tom vece Maria dále: Pro
vodil silu ramenem svojím, rozptylil pysnésmyslem© srdcejejich,svrhnul© mohulníky
s trůnu a povýšil mizké, lačné naplnil do
bry a bohatce odeslal prázdné. Prozírajíc
Maria do budoucna vidí obrat, jenž tudíž
nyni nastane, an pohanstvo, a cokoli říši
Páně se protiví, za své vezmouc zahyne a
vyvolený národ Boží obdrží. Obrat ten
Maria prorockým duchem před sebou co
stalý nazírá a spůsobem proroků též takto
vystavuje, tudy všady času minulého užívá.
Jiní sice myslí, že Panna jenom vůbec
o tom mluví, co Bůh vezdy činí k budoucnu
nebledíc; jiní opět, že toliko pozírá ku pře
dešlosti na př. mocprovedl při vyjitíz Egypta,
svrhnul s trůnu krále chananejské, lačné
nakrmil Israelity po čtyrycet let na poušti

' rozbirá.

atd. Avšak Panna prorocky mluvi, ač ovšem
při tom ohled na přítomnost berouc a slov
z historie lidu israelského užívajíc. Užívá
perfektu, či což tu jedno jest, aoristu, po
něvadž co se státi má, již v Starém Zákoně
naobrazeno bylo, což jí zračitě na mysli ta
pulo. Tudy také v slovech jejích prozírají
a proznívají zvukové starozákonných před
věstí, a nejvíce Žalm. 88., jenž celý povahu
messiášskou do sebe chová. Vece: Provedl!
moc ramenem svojím. Rámě, ruka, prst,
pravice, jsou znakové všemocnosti Boží a
tudy smysl jest patrn: Ukázal, prokázal t. j.
jak prokázal, tak i prokáže svrchovanou
moc svou, provede mocné skutky všemoc
ností svou, jak je byl již dřívěji při vy
vedení lidu z Egypta a nyní ozvláště při
mně, matkou Syna svého mne učiniv, pro
vedl; takové skutky provede i dále. Slova
ta vůbec veliké věcí a obraty předvěstují;
v následujících veršech je místněji sv. Panna

„ Rozeptýlil pyšné smyslem srdce
Jejich Žalm. 88, 11. Slovo smysť či mysl,
dravou značí myšlení a chtění se směrem
na vněšek; srdce, xaodi«, Cor, jest středek
mravného života. Smysl srdce či srdcový
jsou myšlénky a chtíče, jenž ze srdce po
cházeji (Genit. subj.) a obojím slovem tím
smyslem srdce místnějí se určuje slovo
pyšně, jenž myšlením z útroby pochozím se
pyšnějí a pyšné věci obmýšleji; tím se pře
devším nevěrcové a duchopyšenci či pycho
duchové znamenají. Praví rozeptýli!, ješto
pyšníky ty představuje sobě co v jednotu
pro uradění zlé rady proti Christu sešlé a
spojené, jež Bůh soudem svým co vichřice
plevy rozprašuje a rozhání. Z. 32, 10. Job.
5, 12. Zničí Christus nepřátely své a zkazí
knížatasešlá v jedno proti Pomazanému
Páně Ž. 2, 2. jak druhdy učinil pyšnému
Faraonu Ex. 15,9., přehrdému Babylónskému
králi Is. 14, 14. 15. a přemůže 1 vrata pe
kelná Mt. 16, 18. Pysné lidi Bůh podvrátí,
pyšné jich obmysly obrátí k jejich záhubě
a polapí je v pyšných záměrech jejich Job
5, 13. 1. Cor. 3, 19. Dále se potkáváme
s protikladem; srazil mohuťníký s trůnu a
povýšil nízké Z. 112, %. 8. Nízké vece a
rozumí chatrné, opovržené, nepatrné, ne
ctěné; ty Bůh na trůn povýšil. Činil to
druhdy na Davidovi místo Saula jej vyvoliv,
učinil nyní na Marii, an ji, v očích světa
chatrnou, byl oslavil slávou skutečně nevy
rovnanou ; učiní to— nebo nejvíc k budouc
nosti Panna prohlédá — když podrobí
mocnáře žezlu Christovu a učiní, aby muži
dříve chatrní a v očích lidí nepatrní pa
novali nad světem, jak se dělo ku př. s Ře
hořem VII., Sixtem V. Ale i všeobecněji
mluví, jak Eccli 10, 8: království od národu
na národ přenáší Bůh pro nespravedlnost.
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A Bůh pyšným protiví se a dává pokoře
ným milost Jak. 4,6. — 1. Petr, 5,5. Jiným
protikadlem Panna vynořuje myšlénku po
dobnou, ana dí: Lačné naplnil dobry, t. j.
dobrými vécmi, věcmi jim k dobru, k spáse
sloužícími — a bohatce odeslal prázdné. Z. 33,
11. — 1. Reg. 2,5. Lační kladou se proti bo
hatcům a rozumějí se lidé duchovně lační
a hladovití, kteří nouzi a bídu svého ducha
cítí a po Bohu a spravedlnosti jeho touží;
jsou to ti, jež Pán u Mat. 5,3. chudé duchem
nazývá, t. j. lidé skromní a pokorní. Bo
hatými pak slují ti, kteří na sobě přestá
vají, na sobě se zakládají a ničemnosti své
před Bohem neuznávají, lidé soběhrdí, po
dobní tomu ve Zjev. 3, 1%., jemuž Pán vy
týkal, že pravi o sobě, že jest bohat a
žádného nepotředuje, a nevi, že jest bídným
a mizerným a chudým a slepým a nahým.
Lidi takové pouští a odesýlá Bůh od sebe
prázny, milosti své jim neuštědří, ješto jí
schopni nejsou. Tak v Zalmu 33, 11. vece:
Boháči nuzejí a lačnéji, ale kdož hledaji
Hospodina, nebudou nouzi míti v žádném
dobru. Již v obyčejném životě a v životě
veřejném celých národů nejednou chudí,
lační a hladovití lidé od Boha nouze zba
veni a všemi dobry a statky opatření byli,
an naopak lidé bohatí soudem Božím o
všechno přišli a schudli. Israel byl chud,
hladovit a lačen a po svém vysvobození
svrchovaně baživ, když z Egypta vycházel
a Bůh jej naplnil všemi dobry, na poušti
jej zázračně chovav a nápotom mu krajinu
medem a mlékem kanoucí uštědřiv; bohati
Egypťané a Chanánité prázníi netoliko pro
puštěni, ale odeslání, zavržení byli od Boha,
Farao stopen, Chbanánité vyvrácení. Fari
séové a Zidé za doby Christovy za bohaté
a za spravedlivé sebe drželi a odňata byla
od Boha sláva od nich a veškero duchovní
jejich bohatství přenešeno bylo na pohany
Mat. 8, 11. 12. Tím více to v životě du
chovnim se děje. A každý jednotlivec v
církvi, jená říše Boží jest lačen a spásy své
žizniv Mat. 5, 6. nasycen bývá, až Pán i
k hodům svojim, kde se mu sám požívati
dává, jej pozývá Jo. 6. 32., an naopak lidé
u sebe bohatí Luk. 16, 14. oslávají prázní
a zbaveni dober bytelných.

Posléze přichází Maria ku bližším ohle
dům na spasení, kteréž se nyní počalo.
Dí: Ujal se Israela služebníka svého, roz
pomenuv se na milosrdenství své, jakož
mluvil k otcum našim, Abramovi a semenu
jeho na věky. Dí: Ujal se Israela služeb
nika svého, či jak jiní kladou džřeře, neb
syna svého dle Os.11,1. Ex. 4, 22. kdež Israel
synem Božím prvorodým sluje; leč tu Se
lépe klade sluhá, an slovo zaíg nikdá Sy
novství theokratického neznačí; Israelem se
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znamená duchovný Israel, a duchovné símě
Abrahamovo, jehož obrazem a podkladem
Israel pletský a tělesný byl. Mnohokráte
ujal se lidu Israelského Bůh, při vyproštění
z Egypta, při osvobození z Babylóna a při
zbavení ho nepřátel nejedněch. Leč ty
výbavy byly náznakové a nástinové toho
svrchovaného ujetí či ujmutí, jímž se Bůh
jeho nyní ujal a jako uchopil jej, seslav mu
Spasitele, jenž jižjiž naroditi se má. Nejdříve
sice se odnášela spása k Israelitům pleto
vým či tělesným, jimž napřed kázáno od
samého Pána Rom. 15, 8. Mat. 15, 20. a
apostolů Mat. 10, 5. 6. Act. 13, 40.; po
něvadž ale tělesný Israel nehodným stal se
a zdráhal se přijmouti spásu jemu podá
vanou, tudy v dědictví jeho vešel Israel
duchový,“ Israel Boží Gal. 6, 160. Rom. 2,
28. 29. 9, 6. n.t.j. lidé všech národností a
všech plemen, jenž věrou R. 4, 11. se při
účastnili ku potomstvu Abrabamovu. Ujal
se Israela rozpomenuv se na milosrdenství
své. Milosrdenstvím Božím se dálo, že Bůh
Spasitele prvorodičům a nápotom Abraha
movi, Davidovi a potomkům jeho připovéděl.
Ješto ale Spasitel přijíti prodléval, zdálo se,
po lidsku mluvíc, že Bůh na milosrdenství
své zapomenul a nyní tepruv Se na ně
rozpomenul, když Spasitele skutečně seslal.
Slovy: jakož mluvil k otcům nasim udává
Panna, že milosrdenstvím svojím se Bůh
zamlouval patriarchům a potomkům výše
dotčeným a namyká, že Bůh věren býti a
zámluvy svoje plniti se dokázal. MBlovanásledující:© Abrahamoviaopoťomstvu© jeho
mohou Sice k slovu omluvil se potahovati,
ač v řečtině a latině jiný pád jest u slova
otců a jiný u slova Aóraham, neboť jino
pádnost ta několikráte přichází v písmě sv.
Avšak lépe se poutají slova ta se slovy
rozpomenuv se či dle řeckého aby se roz
pomenul nn milosrdenství k Sdorahamovi a po
tomstvu jeho na věky, aby totiž nyní, an
milosrdenství své prokázal, týmže milosr
denstvím nikdá se neoštícal a díla svého
vtělením Syna Božího započatého nikdá již
nepřetrhoval. Ve vazbě té dativ Abrahamovi
jest dativ výhody a musí vyložen býti:
k Abrahamovi, ohledem Abrahama. Slova
na věky táhnou se k slovu rozpomenuv se
a namítají, že na věky bude to milosrden
ství Boží trvati, jakož 1 ustavičně pro
veškeré lidstvo trvá, všec:něm spásou svojí
se nabízejíc. Jiní slovo a věky odnášejí
k slovu séměči potomstvo a praví býti smysl,
že se Abrahamovi potomkův podlé smlouvy
věčné od Boha sním učináné nikdy nebude
nudostávati, Gen. 17, 19. Gen. 22, 16. Ale
vazba ta příkra jest a nepřichází v Starém
Zákoně. Ze Abrahama zpomíná, jde očivi
dně odtud, poněvadž z Abrahama Jes. 51,
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2. co ze skály vytesáno potomstvo jeho, celý
Israel, a poněvadž on věrou otcem všechněch
národů se stal. Rom. 4, 11.

Zůstala pak Maria u ni Alžběty tři asi
mesice a navrátila se do domu svého. Tři mě
síce sloužila příbuz'é své a zůstala u ni až do
narození Jana Kř., načež ještě před obřezáním
jeho, což se dálo dne 8., domů se odebrala.
Tak obecnější doménka, ač jiným se vidí, že
Panna svatá před narozením Janovým domů
se vrátila. Jistoty o tom dojíti nelze, ješto
Lukáš místněji neudává, kdy Panna vrátila
se, jakož i toho blaženého a zbožného, jež dvě
oný světice mezi sebou vedly, rozmlouvání
mlčením pomíjí. Navrátila se Maria domů
do Nazareta, ovšem k Josefovi, v jehož dům
Mt. 1, 18—24. již dřívěji, než se na cestu
k Alžbětě vydala, přijata byla.

Sv. Lukáš nyní přistoupá
vání o narození Jana Křestitele.

k vypravo

57. Alžbětě pak naplnil se čas ro
zení; 1 porodila syna. 58. A uslyšeli
sousedé a příbuzní její, že zveličil Ho
spodin milosrdenství svoje s ní, a ra
dovali se spolu s ní. 59. A stalo se dne
osmého přišli obřezat dítěte a nazývali
je jménem otce jeho Zachariášem. 60.
A odtušíc matka jeho řekla; Nikoli,
něbrž slouti bude Jan. 61. A řekli
k ní: Však nižádného není v příbu
zenství tvém, jenžby sloul tímto jmé
nem. 62. Kynuli pak otci jeho, jakby
chtěl, aby nazývalo se. 63. A požá
dav deštičky napsal řka: Jan jest jméno
jeho. A podivili se všickni. 64. Ote
vřela se pak hned ústa jeho a jazyk
jeho a mluvil velebě Boha. 65. A při
padla bázeň na všechny sousedy jejich
a po všech horách judských rozhlašo
vala se všechna slova ta. 66. A slo
žili to všickni, kteří uslyšeli, v srdci
svém řkouce: Kým medle dítě toto
bude? Nebo ruka Páně byla s ním.
67. A Zachariáš, otec jeho, naplněn
byl Duchem svatým a prorokoval řka:
68. Blahoslaven bud Hospodin, Bůh
Israelský, že navštívil a učinil vykou
pení lidu svému. 69. A vyzvihl roh
spásy nám v domě Davida, služebníka
svého, 70. jakož mluvil skrze ústa sva
tých, jenž od věků jsou, proroků svo
jich, 71. osvobození od nepřátel našich
a z rukou všech, jenž nenávidí nás;

72. aby učinil milosrdenství s otci na
Šimi a rozpomenul se na smlouvu svou
svatou, 73. na přísahu, kterou přisáhl
Abrahamovi otci našemu, aby nám dal,
74. bychom beze strachu z ruky ne
přátel svojich vyproštění jsouce sloužili
jemu 75. ve svatosti a spravedlnosti
před ním po všechny dni svoje. 76. A
ty dítě prorokem Nejvyššího slouti bu
deš, nebo předejdeš přede tváří Páně
připravit cesty jeho, 77. dat poznání
spásy lidu jeho na odpuštění hříchů
jejich, 78. pro srdečné milosrdenství Boha
našeho, v němžto navštívil nás východ
s hůry, 79. aby posvítil těm, jenž ve
tmách a stínu smrti sedí, by upřímil
nohy naše na cestu pokoje. 80. Ditě
pak rostlo a mocnělo duchem. A byl
na poušti až do dne projevu svého
k Israelovi.

Po navštívení Panny Marie vypravuje
Lukáš porod Alžbětin, aby ukázal, že vše
chno, co anděl jí předpovídal, stalo se a že
záslib Boží otálen nebyl. Došlo devět mě
síců podlé zákonů přírody potřebných ku
porodu. I porodila syna, Jana Kř., jehož
narození církev slaví, jak jsme zmínili, po
něvadž, ač ve hříchu počat jsa, bez hříchu
narodil se, byv v lůně mateřském viny Ada
movy dědičné zbaven. Byla-li při tom Panna
Maria, nevíme, an Lukáš toho nepraví a
tradice docela o tom mlčí; aniž pouhá sluš
nost či neslušnost tu rozhodnouti může. Po
dlé tradice narodil se Jan, jak již výše do
tčeno, když dne ubývá, shodně stím, co Jo.
3, 30. sám o sobě praví. Byli pak uslyšeli
sousedé a příbuzní jeji, že Bůh zveličil mi
losvdnost svou s ni. Byli to slyšeli dříve již,
aorist místo plusguamperfectu se klade;
Lukáš však tepruv nyní 0 tom slyšení mluví,
poněvadž při narození Janově ona milosrd
nost zvláště zračitě ge vyskýtala. Slysice
pak, že zveličil Hospodin milosrdenství své
s ní, t. j. že jí Bůh v porodu tom neočeká
vanou milost prokázal; zveličiti či zvelebiti
značí toli co milost ve svrchovaném stupni
propůjčiti. Nad tím se sousedé a příbuzní
radovali s mi, jak byl v. 14. anděl pravil, že
mnozí se budou radovati z narození jeho.
Radost jejich dílem z přátelství pocházela,
dílem ale z pobožnosti původ brala, an byli
slyšeli, že Jan neobyčejným během počat
byl. Proto nemůže se překládati ovsčyasov
congratulabantur jinak než: raďovali se spolu,
nevšak: želali jí, štěstkovali jí, jak někteří
vykládají. © Zachariáši neděje se zmínka,
poněvadž hluch a něm byl.
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A osmého
potřeba bylo,
Jan v životě
tedy obřízka ?

dne přisli, totiž ti, kterých
aby obřezáno bylo ditě. Byl
mateře posvěcen; k čemn
Měl dán býti příklad, že i

světcům slnší zachovávati veškery úchvaly
Boží, jak to Pán sám o sobě pravil od
Jana křestu žádaje Mat. 3, 15. Viděti, že
obřízka se dáti mohla v domě, aniž se
potřebovalo pro ten obřad do chrámu Je
rusa'émského aneb do synagógy choditi.
Obřezovati mohl dítě kdokoli, vyjmouc po
hana, a mimo obřezovatele a kmotra musilo
býti přítomno osm svědků, poněvadž obříz
kou se vsynění a vnárodnění, vdědění do
lidu Božího, a připojení jeho k úmluvě Abra
hamově dálo. Dne osmého se to stávalo,
poněvadž osmý den předepsán byl, Gen. 11,
12. Lev. 12, 3., při čemž se den narození
v ten počet spolu pojímal, což bez významu
nebylo. Sedmi dněmi znamená se život ča
sný, dnem osmým život věčný ; osmého dne
zapisoval se syn k životu věčnému, tudy
skutkové pletští symbolickým tím spůsobem
odčinění či oddálení býti musili. Osmého
dne spolu jméno se ditěti dávalo, obyčejně
od otce co hlavy rodiny Gen 21, 4.; dálo
se o po vykonaném obřezání, Kladení jména
jest známkou vlády, tudy také páni sluhám
svým jméno dávali, jak na Josefu Eg. Gen.
41, 45. a na Danielu Dan. 1, 7. spatřujeme;
při obřízce se to tedy dálo, poněvadž pod
nikal obřezanec jarmo zákona. U Řeků a
Rímanů dávala se jména dne očistného, což
Jinde osmý či devátý, jinde jak u Athéňanů
desátý den byl, při čemž na očistu dítěte
obět se přinášela bohům domovým. U Israelitů
při obřízce se dála modlitba: Chvála bud
Bohu, jenž nás příkazy svými posvěcuje a
obřízku nám poručil. Přátelé tenkráte v domě
Zachariášově sešlí nazývali ditě podlé jména
či jménem otce Zachariášem; nazývali ale
nenazvali, dáti jméno hodlali a umínili, ano.
Již mu dávali ale nedali, nedokonali toho za
počatého nazývání, poněvadž v tom jim za
bránila Alžběta, aby jméno od nich dávané
jemu nezůstalo, pravíc: Ne tak, něbrž Janem
slouti bude. Přátelé domněli se dobře činiti
a Zachariáši němému a hluchémn zavděčiti
se, když jméno jeho vlastní dítěti dají; Alž
běta však bez pochyby od Zachariáše do
věděla se dříve, že jméno Jan mu odan
děla usouzeno bylo, a tudy se tomu proti
vila. Smyslí někteří, že Alžběta Duchem
sv. poznala, jaké jméno dítěti od Pána ur
čeno bylo; avšak těžko se dá domnívati,
žeby Zachariáš nebyl Alžbětě nějakým bě
hem — na př. napsáním na deštičce — 0
viděném ve chrámě divu a o jménu Syna
jim naroditi se majícího pověděl, an skut
kové Boží Tob. 12, 7. rozhlašováni býti mají.
Příbuzní a jiní ti, co ještě tu přítomni byli,

odtušili:© Vsaknikdoneslujelímjménem
v přibuzenství tvém; z čehož viděti, že dítě
po otci (Tob. 1,9. Jos. Ant. 14, 1, 3.) aneb
po příbuzenci nazývati obyčejno bylo, jak
to i dosud u nás jest a také n Reků bývalo.
Stává se to přirozeným pudem, an v synu
otec, otcova památka a sláva žíti má. Z ky
nuli otci, jakby chtěl nazvati syna. Kynuli,
ne snad jen aby šetřili mateře, nébrž poně
vadž, jak ze všeho vysvítá, Zachariáš také
hluch byl; sic jinak byl by jistě již věc tu
dřívěji rozhodl, kynutí neočekávaje. Zacha
riáš mluviti nemoha ale oč se jedná poznav,
požádal posunami nějakými deštičky či ta
bulky a napsal *ka t. j. napsal tato slova:
hehraísmem se to praví a není smysl, jakoby
byl psal a spolu mluvil. Tabulek užívali
k tomu voskem potřených, podlé čeho Ter
tull. idol. 23. vece, že Zachariáš mluvil pé
rem čl pisadlem a slyšán byl voskem. Na
psal: Jan jest jméno jeho; nedí bude, poně
vadž o volení jména jeho jednati se nemo
hlo, ješto andělem v 13. určeno bylo. I po
divili se nad tím, že Zachariáš s Alžbětou
shodují se v dávání jména toho v rodině
neobvyklého, a tušili, že něco neobyčejného
se tu díti muselo, v čemž ihned utvrzeni
byli podivným němoty pozbytím Zachariášo
vým. Nebo, vece Lukáš, tudiž ústa jeho se
odevřela i jazyk jeho a mluvil velebě Boha.
Odevřela se ústa a jazyk, dí, poněvadž když
člověk něm jest a mluviti nemůže, zdá se
míti ústa zatknuta a zavřena. Tudiž praví
a navrhuje tím, že dáváním jména Janovi
Zachariáš mluvy a řeči nabyl; o nabytí slu
chu nemluví, ale samo sebou se rozumí.
Reč vrácena Zachariovi, poněvadž když pfi
jal Hlas Slova jméno a název, neslušelo,
aby otec bezmluven ostával, jak vece sv.
Řehoř Naz. Nedálo se to při porodu dítěte,
nébrž při jeho do úmluvy Boží přijímání a
při obřezání jeho, jakožto obrodu duchovném,
ješto nedána mu řeč přirozeným, nébrž nad
přirozeným spůsobem, sic jinak by se byl
div ten, kdyby se byl při narození jeho
udál, nesmírné a náramné radosti připisovati
mohl. Zachariáš osvědčil pobožnost svou,
že ihned řeči dosáhnuv, velebil Boha, totiž
tím chvalozpěvem, jejž Řukáš níže klade.
Zpěv ten měl by vlastnětu se klásti, leč Lu
káš vsunuje zprávu o následcích divu toho
vyvíraných na všem přítomenstvu. Di: Při
padla pak bázeň mnav$? sousedy a po veške
vých horách judských rozhlasovaly se řeči
ty. Bázeň ta jest úcta nějaká s bázní a
velebou Boží spojená; jest to vyšší stupeň
podivu nad neočekávanou a nadpřirodnou
událostí. Rozhlašovaly se řečí ty, Vypravo
valy se; aneb věci ty se promlouvaly po
hornaté krajině v okoli příbytku a města
Hebrona, v němž bydlel Zachariáš, tak že
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řečt hebraismem toli co věci značí. Místo
rozhlašovaly se jest v řeckém textu rozmlou
valo, rozprávělo se o věcech těch, promlou
valy se, probiraly, přetřásaly se, ale dobrým
úmyslem. Ano položili je kdo slyšeli v srdci
svém, jak dále praví sv. Lukáš, *kouce:
Kým medle ditě to bude? Složili v srdci, t.
j. vtiskli, vtěsnili, vtlačili, vryli si divné ty
věci v hloub útroby své a rozjímali nad
nimi. A tázali se vespolek: Čím medle, po
něvadž totiž takové divy se při něm dějí,
bude ditéěto? čim, podle řeckého textu, ač
latinik má v mužském rodu kým, ješto se
neurčité čím více k vášni aroznětu tazatelů
hodí a větší objem, tudy i větší důraz do
sebe má. Takto lidé napřed upozorněni byli
na toho, jenž měl Pána předcházeti a jeho
ukazovatelem býti a mohli nápotom kázaním
jebo tím spíše víru přidati. Bůh cestaři
svému sám cestu k útrobám lidským pro
klestil. Ručilo pak za mimořádné a nad
přirozené dítěte toho budoucí povolání to,
že ruka Páně byla s ním. Ruka Páně jest
ozlváštní příspěch, pomoc, prozřetelnost,
péče a milost Boží, které se tu projevovaly
a důkazem byly, že k velikým věcem dítě
to jest určeno. Přidává Lukáš slova ta:
nebo ruka Páně byla s nim proto, aby udal
příčinu, proč lidé oni tak se tázali mezi se
bou, a aby spolu potvrdil, že se právem
něčeho velikého o něm nadíti mohli. Slova
ta, díme, přidává Lukáš, a nesličně je ně
kteří vykladatelé lidem tazatelům v ústa
kladou, ana taková přemítka k vášní či
afiektu, jímž oni unešeni byli, nepřiléhá;
také by byli na místě: ruka Páně dyla, ruka
Páně jesť s ním pravili.

Předeslav Lukáš předujatkem nějakým
o účinech podivných těch událostí, vrací se
k tomu, čeho v. 64. dotekl, k velebení Boha
ústy Zachariovými. Dí: A Zachariáš, otec
Jeho, naplnén jest Duchem svatým- a proro
koval, totiž hned když byl nápsal jméno
Syna svého a když rozvázal se jazyk jebo
v. 64. Podlé v. 6. již Duch sv. v něm obý
val, ješto pobožen a spravedliv byl; ale tu
dí se předce naplnén byl, t. j. oplynul Du
chem svatým tou měrou, že proud nádechu
jeho vynořoval se z hlubin útroby jeho.
Prorokoval t. j. mluvil nadšením od Ducha
sv. pošlým, jimžto spolu o budoucím syna
svého určení předvěstoval. Prorokovati značí
vůbec věci tajné a skryté z nadšení Ducha
SV. projevovati, buďte již věci ty přítomné,
aneb buďte budoucné; tudy také nadšeně Boží
chválu pronášeti, podobně prorokovati sluje ;
1. Cor. 12, 10. Chvalopíseň jeho z dvou
Částí sestává; nejpruv 68—15. vv. chválí
dobra spásou v Christu člověčenstvu udě
lená, nápotom velebí určení syna svého, co
předchůdce Páně 76—179. V oné i vté části

opěvá věrnost Boží v zámluvách lidu učině
ných, velikost spásy milosrdně uštědřené a
požehnané účinky, jeuž ze spásy té vyni
kají. Jest to jako poslední žalm cirkve sta
rozákonné, na samých mezech Nového Zá
kona ve chvalopíseň vyronilé ; píseň Simeona
v kap. 2. jest jakoby dodatek její. Církev
svatá při chválách svojich hodinek kaž.io
denně opětuje hymnutu, každodenně věrnost,
milosrdí Boží a bláhu Christem obdrženou ve
lebíc; pěje hymnutu též při pohřebech, poně
vadž dobra spásy a milosrdnost Boží za hrani
ce života tohoto zasahují a stíny smrti vyjas
nují. Nese hymna ta vody své docela v Ko
rytu Starého Zákona, jak se ode kněze sta
rozákonného jinak očekávati nedá.Di:Blahoslavenbuď| Hospodin© Bůh
Israelský, že navštivil a učinil vykoupení
lidu svému. Blahoslaven dí Hospodin čl
Pán Bůh Israelský; tak vece, opisujíc Boha
pravého, ješto jediný lid israelsky Boha pra
vého ctil a poněvadž Bůh lid israelský za
svůj lid vyvoliv, jemu se zvlíště propůjčo
val, jak toho několikráte dotýkati přichodí.
Dí: Blahoslaven, veleben, chválen a počíná
od dávání díku za veliká dobrodiní. Pří
činu oslavování toho klade, že navsťivi!
Bůh lid svůj. Bůh navštěvuje člověka po
dobným jak na člověka ozírá či pohlédá
spůsobem, buď ku pokoření, buď k utěšeni,
obojí k spasení člověka; tuto jak bíledně
se zračí, navštívení milostivé, blahodarné a
radostné se míní, jak podobně Gen. ŽÍ, 1.
Bůh Saru navštívil a naplnil, co jí byl mlu
víl, a jak vece písmo Gen. 50, 23., že Bůh
navštívil Israelity, an je z Egypta vyvedl.
Následek toho milostivého navštívení tudíž
prorocký kněz udává, an dí: a učinil vykou=
pení, osvobození či spásu lidu svého. Vykou
pení předpokládá nějaké zaprodání aneb ně
jaký stav otrocký ; tu se rozumí jak z vv.
75. 77. 79. viděti, vybavení od hříchu a vy
proštění z moci a vlády ďábla. Vysvobození
lidu mělo býti mravné, a kněz Zachariáš
ovšem to věděl z písem sv., nadto ještě o
tom od anděla výšeji v. 16. 17. vyučen byl
a sám nížeji jasné v. 75. 7. to vyslovuje,
že spásu v Christu lidskému pokolení dosta
lou tu na mysli má. Láďu svému vece, po
něvadž nejdříve spásy té lidu israelskému
se dostati mělo, od něhož nápotom k jiným
rozšířena měla býti národům. A. beztoho
lidem Božím se míní lid vyvolený, jímž v
Starém Zákoně Židé, v Novém Zákoně kře
sťané jsou. Mluví Zachariáš včasu minulém
navštívil, učinil spásu, poněvadž již skutečně
Spása vtělením Páně v lůně Panny se zapo
čala a poněvadž spásu lidskou co prorok
jako vykonanou. spatřuje. Ale Zachariáš
místněji určuje, skrze koho spása vykonáse,
t. j. skrze potomka Davidova, an vece: A
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vyzdvihl roh spásy mám v domě Davida
sluhy svého. Roh jest znak síly, vítězství,
mobutnosti. Deut. 33, 17. Z. 43, 6. 74, 6.
131, 17. Sílu a moc tu místněji určuje slo
vem spásy, roh spásy jest mocná spása,
silné, mohutné oproštění, jehož nikdo nemůže
zabrániti, zastaviti, zpětiti. zničiti, neúčinným
učiniti. Pěijmeme-li, že klade abstraktně
místo konkretného, jak obyčejně vykládají,
tedy se rozumí Symasilel mocný a vitézný
jenž mocí svou božskou a neodolatelnou
všechny nepřátely potře. Mluvení vzato,
čeho nedivno při pastýřském várodě, jakým
po staletí Israelité byli, ode zvířat sílu v
rohu majících 1. Reg. 2, 10. ač jiní,k nimž
se i Skarič naklonuje, mylně buď od rohů
oltáře palného 3. R. 1, 50. buď dokonce od
rohu na helmech to mluvení odvozují. Z
domu Davidova dí, z něhož tedy i Maria
byla, jak také jasně tuto prosvítá. Že z če
ledi Davidovy měl přijíti Spasitel, nejednou
písmo dotýká Mat. 1, 1. atd. Naráží na Ž.
131, 17., kdež (po slovech v 8. Přisáhl Ho
spodin Davidovi: Z plodu Života tvého po
sadím na trůn tvůj) čteme: Tam provedu
roh Davidův, připravil jsem svíci Pomaza
nému svému. Šluhou zove Davida pro zbož
nost jeho, proto že na místě Božím lid spra
voval Z. 77, 70., a proto že Messiáše pro
obrazoval; tudy jak jsme již povídali, Mes
sláš Davidem nejednou v písmech sv. sluje.
Jer. 30, 9. Ez. 34, 24. 37, 24. V tom pak
poslání Messiáše projevil Bůh pravdomluv
nost a věrnost svou, neboť ho byl hned od
počátku pokolení lidského, hned po pádu
Gen. 3, 15. přislíbil a přislíbení to mnoho
kráte opětoval. A to jest, co Zachariáš dále
pěje: Jakož mluvil ústy těch, jenž od věku
byli, proroků. Proroky zde míní veškery
ty, kteří jakkoli, ač mezi zvláště tak zvané
proroky nepatříce, o příští Spasitele světa
věstili. Jmenuje je svaté, ješto v Boží službě ©
stojíce slova © Vykupiteli světa předpovídali.
Jí o nich, jenž od věku byli, od pravěku,
od prvopočátku, anoť prvé o Chrištu pro
roctví v ráji bylo zvěstováno. Gen. 3, 15.
Slova ta hledí ku předešlým. Méně vhodně
vykladači někteří slova jak mluvil ústy pro
roků k následujícím slovům táhnou, aé osta
tně věc na jedno vypadá, poněvadž větou
násl. předešlá (přede zmínkou o prorocích)
věta se vykládá. Nebo co hned dí: Osvo
bození od nepřátel našich a z rukou všech,
jenž nenávidí nás, to k vysvětlení přičinuje.
Slovy totiž osvobození od nepřátel našich,
slova roh spásy blížeji určuje; v tom roh
čl síla spásy cí Spasitele záležela, že nás
sprostil, vysvobodil, vybavil a spasil od ne
přátelů a jak dále členem parallelným ssno
nymickým praví z rukou téch, jenž nenávidí
nás. daké nepřátely rozumí, nepraví písmo
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zjevně, ale ješto Duchem sv. osvícen mluví,
jakož i z následujících slov €5. 7%. viděti,
že ne o hmotných a pletských, nébrž o du
chovných nepřátelech, o hříchu, neznání
spásy, o smrti, o ďáblu a peklu mluví a 0
všech protivnících, kteří kdy proti spáse
lidstva, proti pravé náuce a svatým mravům
povstali. Rozumí nepřátely vidomé a nevi
domé a tudíž přičinuje pohnutky dvě ty,
pro které Bůh zvedl roh spásy a Spásu od
nepřátel dotčených učinil. Vece: Aby uči
nil milosrdenství na otcech našich, a to byla
jedna pohnutka ; druhá paksevytýká slovy:
a aby se rozpomenul mnasvatou smlouvu svou
Nejpruv tedy milosrdenství na otcech našich
učinil Bůh poslav Spasitele světa, a to dvo
jím během, jedním, že otce sv. z předpeklí
vyprostil a do nebe sprovodil, nápotom, že
náději a tužbu jejich vyplnil na synech či
potomcích jejich, ješto otcovou radostí jest
blába synova, a spětným působením se spása
synů na otce odlívala a bláhu jejich vzmá
hala. Druhá pohnutka poslati Spasitele byla,
že rozpomenul se na úmluvu svou svatou,
na slib svůj o poslání Messiáše daný. V
úmluvu tu vnikl s Abrahamem Gen. 12, 3
20, 4. atd. jakož s jinými patriarchy, s Da
videm atd. Jelikož ale úmluva ta nebyla
od Boha jenom prostě potvrzena, nébrž pří
sahou upevněna Hebr. 6, 10. nn., tudy Za
chariáš zmínku činí © přísaze té, an vece
nějakým přístavkem : na přísahu rozpomenul
se, kterou přisáhl Abrahamu, otci našemu.
Slovem přísaha vysvětluje slovo smlouvu,
kterou Bůh potvrdil Abrahamu Gen. 22, 16.,kdečteme:© Sebousamýmpřisáhljsem,po
něvadž jsi učinil věc tu a neusetřil jsi jedno
rodce svého, požehnám tobě a rozmnožím simě
tvé. A budou požehnána v tobě veškera po
kolení země. V řeckém a latinském textu
jest ve vazbě nemalá nesnada, avšak geni
tiv testamenti řídí se slovem memorari, jakvřečtině© draVy4ysslovemuvyoĎijvu;ak
kusativ o0x0v — a odtud latinský ak./us/u
randum — přítahem vznikl m. Joxov, Jus
jurandi pro násled. akkusativ 0'», jak jsme
podobný přítah výše Mt. 21, 42. spatřili ;
viz níže Luk. 20, 17. Act. 10, 36.

Od pohnutek přechází k účelu a udává,
co zaměřoval Bůh tehdá, když přísahou po
tvrdil úmluvu svou. Vece, že se to stalo,
aby nám dal, bychom beze strachu z rukou
nepřátel vyproštění jsouce sloužili jemu, aneb
kratčeji aby dal nám bezstrašně z rukou ne
přátel osvobozeným sloužiti jemu. Bez bázně
či beze strachu máme sloužiti Bohu, a mů
žeme to, ješto oproštění jsme od nepřátel
svojich. Christus ulaskavil nám otce a dává
Dam vítěziti nad hříchem a smrtí a tudy
Bohu sloužiti můžeme beze strachu. Tak
praví níže 12, 32: Neboj se stádečko malé.
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Jo. 16, 33: Dobré mysli budte, já jsem pře
mohl svět. A sv. Pavel Rom. 8, 38. Když
Bůh pro nás, vece, kdož proti nám? Ovšem
jinde také napomíná, abychom báli se Filipp.
2,12. Rom. 10,20., avšak sebe samých báti
se potřebí, nepak nepřátelů. Vrah náš svázán
Apoc. 20, 2. a ačchodí řeva a hledaje, koho
by zahubil, 1. Petr. 5, 8. neuškodí nám, bu
deme-li horlitelé dobra 1. Petr. 3, 13. Slovy |
oprošténí od nepřátel ospravedlnění se na
myká. V dalejších slovech ku posvěcení,
druhé a kladné při spasení stránce, prohlídá,
an o povaze služby naší praví: ve svatosti
a spravedlnosti před ním po veškery dni. SVa
tost odnáší se k Bohu, spravedlnost k lidem,
a těma dvěma cnostma veškeren obor povin
ností našich se zahrnuje. Ef. 4, 24. O to
modlí se Z. 71, 3. k Bohu, aby přýjaly hory
pokoj a pahorkové spravedlnost. Máme ale
sloužiti přeď Nim, před Bohem, pamatujíce,
že př.d očima jeho chodíme a Že nás usta
vičně spatřuje, máme sloužiti zlásky k Bohu,
právě a nenapohleduě, nébrž opravdově. A
to ne jednoho neb druhého dne, měsíce, roku,
alebrž, jak Zachariáš dí, po veskery dní života
svého. Nebo milost Spasitele našeho ukázala
se, abychom odřeknouce se vší bezbožnosti,
střízlivě, spravedlivé a pobožně žili. Tit 2, 12.

S tím dokonává se část prvá hymnyZa
chariovy ; následuje druhá, v níž se knězský
prorok obrací ku dítěti a o budoucnu jeho
věstí. Vece: A dy, dite, prorokem Nejvyššího
slouti budeš. Řecký text čte nyní: I ty však
Či 2 ty ale. I slovo navrhuje, že jak velké
věci předešlé předkládal, tolikéž o Janu vy
nášeti bude; ale či pak jest částice převodná.
Nečteme-li obojí částice (i, ale), nébrž jenom
jednu — 1 ——jak vulgáta, tedy spojka z
přechodnou a převodnou částici zastoupá a
ohled se béře na předešlé dvě cnosti tímto
spůsobem: Ty pak netoliko Bohu ve spra
vedlnosti a svatosti sloužiti budeš, nébrž i
prorokem Nejvyššího slouticbudeš. K Janovi
řeč obrací, buď jak se některým uzdálo, že
Jan podržel rozum, o jehož prokmitu jsme
mluvili výše, buď raději, — poněvadž pro
kmit onen jen promykem dochvilným byl —
obrací se k němu pro lidi přítomné, aby
časem svojím, když Jan kázati bude, na
věci ty rozpomenuli se a od něho ku Christu
se uvésti dali. Ale o příčině, proč k Janovi
mluví, se tázati ani nesluší, ješto pozdvih
mysli jeho a horovnost prorocká nejinak po
číná sobě k věcem i hmotným řečí svou tytýž
se obracejíc. Josua 10, 12. k slunci mluví,
ve druhé knize královské 1, 21. David ve
krásné písni pro smrt Saulovu a Jonathanovu
hory Gelbojské oslovuje. Prorokem slouti
bude Jan právem, poněvadž jím skutečně byl,
O čem viz Mat. 11, 9. n. Prorokem svrcho
vaným bude Jan, proto že ne od daleka.o

29

Christu předpovídati, nébrž prstem naněho
ukazovati bude. Tudy dí: Nebo předejdeš
přede Pánem připravil cesty jeho, dat po
znání spásy lidu na odpuštěníhříchůjejich pro
srdečné milosrdenství Boha našeho, v něměto
navštívil nás východ s hůry. Předejdeš přede
Pánem, dí, budeš předchůdcem jemu. Pánem
dle v. 17. slyší se Messiáš. Předcházení
Janovo mělo účel připravili cesty Pánu, jak
se to králům děje, tím více velekráli Christu
se státi mělo. O tom Mat. 3, 3. nn. V čem
ona příprava záležet a kam směřovatiměla,
líčí Zachariáš: dať či abys dal poznání spásy
hdu jeho; aby totiž lidé poznali, v čem spása
jejich záleží, že jí totiž od Christa hledati
přijde a že, jak dále dí, spoléhá a osnuje
se spása ta na odpuštěníhříchů. K takovému
poznání má je uvésti Jan. Jiníslova poslední
na odpustění hřichů jejich nepovažují za
předmět poznatku spásy, alebrž za následek
jeho; totiž vykládají, že má Jan uvésti lid
proto ku poznání, kdeby spásy své hledati
měli, aby hříchův odpuštění došli. Jest to
jen jiný názor tétéž myšlénky. Leč prvnější
výklad jest dopadnější, jakož také Jan Jo.
1, 29. skutečně vedl ku poznání tomu, že
spása vodpuštění hříchů Christem sjednaném
zálezí, an pravil: Ten jest beránek Boži, jenž
snima hříchysvěta. Starý Zákon všemi obětmi,
očistami a obřady svými jenom takový od
pust hříchu nastrojoval, Christus ale jej
uskučečníl. Odkad se nám ale to hříchův
odpuštění prýští? Měl tomu Jan učiti, že
svými zásluhami člověk dojiti ho nemůže,
nébrž že to odpuštění hříchů co podkladek
a základ spásy od jediného milosrdenství
Božího vyvírá. Tudy vece Zachariáš: pro
srdečné milosrdenství Boha našeho. Vlastně
stojí pro vniternost či pro útrobu milosrdnosti
vniterná milosrdnost či srdečné milosrdensty;
jest milosrdenství, jenž zútroby srdce, z hlu
biny srdce pochází, jest svrchované, nej“
útrobnější milosrdenství; tomuto nejvyššímu
milosrdenství připisovati musíme odpuštění
hříchů, jež nám Pán vyjednal. A tudy slova
pro srdečné milosrdenství Boží nejtěsněji se
pojí s předešlými slovy odpustění hříchů,
aniž čárkou oddělována od nich býti mají.
Někteří to sice činí a slova pro srdečné
milosrdenství ke všemu, Co se tu v Zacha
riášově chvalozpěvupravilo, táhnou; lečlépe'
přirozeněji a dopadněji váže se milosrdenství
k odpuštění hříchův, jenž bezprostředně před
chází. O milosrdenství z hlubiny lásky Boží
a srdce Božího vynořeném vece Is. 49, 15:
Můželi se matka zapomenouti nad ditětemsvojim?| Abyťonasezapomenula,jáneza
pomenu se nad tebou. Následek toho milo
srdenství svrchovaného byl, jak vece dále
Zachariáš, že v něm, v srdečném milosrdenství
navstivil nás východ s hůry. Východ s hůry
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jest Christus podlé Mal. 4, 2., kde čteme:
Vzejde vám slunko spravedlnosti a podlé
Jes. 60, 1. Vstan, osvěť se Jerusaléme, nebo
vzešlo světlo tvoje a sláva Páně nad tebou
zableskla. Spása v Christu se připodobnuje
východu slunka; před Christem byla buď
tma, jak nad pohanstvem, buď soumrak ně
jaký zaplával nad obzorem člověčenstva, jak
v Starém Zákoně. Ješto ale východďzosobnuje,
tudy pěkně praví, že navštívil nás, s milostí
a láskou a pomocí i spásou svou se nám
propůjčil 7, 16. Někteří místo východ kladli
výstřelek Jes. 4, 4. ale proti spojitosti, an
hned následující slovo ku světlu se odnáší.
Nebo Zachariáš tudíž udává účel návštěvy
Východu, Christa. Dí: Aby posvitil tém, jenž
ve tmách a v stinu smrti sedi. Osvěcuje
pak nás Christus netoliko náukou, nébrž
mnohem více udělováním milostí svojich, po
těch svojich a spásy svojí. V písmě tytýžtmaznačívšelikoubíduapohromua světlo
všelikou bláhu. Is. 8,20. 9, 2.30, 26. Zalm
42, 3. atd. Z čehož patrno, co tím výrazem
míní. Totéž pak na mysli má stupnovaným
výrokem, jejž dále klade: jenž sedi v stínu
smrti. Stín smrti jest stín, jenž od smrti co
nějaké osoby na všecky, jenž kolem ní sedí,
se rozprostirá; sedí pak v stíně tom ti, co
spásy neznají a v přebídném mravném stavě
se nacházejí. Prohlédá k těm, jenž za věku
jeho žili, Zidům a pohanům. Praví: jenž sedí
v stínu smrti, jako přikováni jsouce a hýbati
se nemohouce; slovo sedí stojí naproti dalej
šímu slovu upřímiři či zříditi. Toho slova
uživá Zachariáš, hned dále účel osvícení onoho
a tudy také záměr oné -návštěvy líče; aby
zpřimil Či spravil nohy naše na cestu pokoje.
Světlo spravuje, řídí, vede nohy a kroky
naše, abychom se nepotkli a nepoklesli,
Žalm 118, 105. Cesta pokoje jest cesta, jenž
uvodí ku pokoji, jak Mat. 10, 5. cesta po
hanů jest cesta ku pohanům vedoucí; vede
pak ku pokoji pokání a víra. Pokojem se
tu rozumí stav, stavu stírem smrti označe
nému protivný, stav bláhy, spásy; pokoj
nejednou veškeru bláhu a veškera dobra nám
Christem zjednaná znamená. Rom. 1,7. Jes.
9, 6. Zalm 71, 1. Vzejde za dnů jeho spra
vedlnost a hojnost pokoje. Ostatně Zidé sice
měli světlo víry, ale poměrně a vůbec ohledem
Christova světla mohli od Zachariáše co sedci
v stínu považováni býti oním spůsobem, jakým
sám Christus Mat.15,24.týž Israelský národ
ztracenými ovcemi nazývá.

Předloživ Lukáš Zachariášovo slávo- á
díkopění nyni obstihem krátkým něčeho o
pacholetství Janově dotýká, ješto tepruv po
zději o veřejném životě jeho hlavné některé
věci vykládati volil. Di: Diťé pak rostlo a
mocnělo duchem. A byl na poušti až do dne
projevu svého k Israelovi. Pachole rostlo,
vyrůstalo podlé těla; ale i podlé ducha rostlo,
či jak Lukáš vece, mmocnélo, mohutnělo,
vzmáhalo se, silnělo, silelo Duchem. Duchem
rozumí ducha či duši pacholete Jana Kft.
Mocněl, mohutněl, ukřepoval se, sílil se dle
ducha, an Duch sv. jej více a více naplňoval
a větším ode dne ke dni ho obdařoval po
znáním, vyšší moudrosti, milostí a udatností
mysli; s vyvíjením se těla jeho vyvinoval
se zárod milosti Ducha sv., kterou hned
v životě mateře naplněn byl. Ještě praví,
že ostával na pousti až do dne žjevu svého
Israelovi či úkazu svého před Israelem t.j.
až do zjevného svého vystoupení v národě,
ohlášení a oznámení sebe co předchůdce
Messiášova;to zajisté dle velení Božího samým
Janem se stalo. 3, 2. nn. Kdy Janna poušť
odebral se, místněji se neví, ač staří někteří
z tradice povídají, že se to stalo hned, když
Heródes pacholata v okolí Betlémském od
pravovati poručil. Poušť jest poušťjudská
u Jordána a moře mrtvého Mat. 3, 1., ač
místněji se určiti nedá. Jiní ukazují na tak
řečenou pousť Janovu, půl druhé hodiny od
Jerusaléma k jihozápadu, kdež nyní klášter
téhož světce nalézá se; poušť tanyní krásně
zkvítá olívami a révami a patří mezi nejle
pější okoliny Jerusaléma. Vjeskyni tamnější
nalézá se nápis, že se tam Jan předchůdce
Páně narodil. Avšak starší tradice nepo
tvrzuje těchto nejnovějších udajů. Na poušti
Jan se připravoval napřed sám, aby nápotom
lidi pro Christa připravovati mo hl, kajicného
a tvrdého života pilen jsa, ješto hlavná úloha
jeho byla kázaním pokání na Christa při
pravovati. Udávají také příčinu, že se to
dálo, aby Christa osobně nepoznal a nápotom
když vystoupí, svědectví jeho tím více váhy
do sebe mělo, táhnouce se k slovům Jo. 1,
31. A já jsem neznal ho; © tom na dotče
ném místě u sv. Jana řeč nám vráti se.

Již pak Lukáš od podivného narození
Janova přechází ku podivnějšímu narození
Páně, ode předchůdce Páně ku Pánu samému
pokráčeje.
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Hlava II.

O narození I—21, obětování Páně 22—40.
a o jeho v dvanáctém létě do Jerusaléma
putování 41—92. Podrobněji pak můžeme
shliďnouti kapitolu tu tim béhem: Fro
popis světa 3. Maria a Josef do Betléma
putují 4. 5., kde se Christus narodil 6.
7. O čemž pastýřové od anděla vyučení
byvše jeho narození rozhlašují 8—20.
Na to Christus obřezán 21. a při oběto
vámi ve chrámě 22-—24. od Simeona 25-—
39., nápotom od Anny 36—40. poznán;
ve dvanáctém létě v chrámě učil 41—590.
a vráliv se do Nazareta v poslušensiví
lam osťával.

1. Stalo se pak za dnů těch, vyšel
rozkaz od císaře Augusta, aby popsán
byl veškeren obor, 2. Ten popis první
stal se od vladaře syrského Cyrina.
9. I šli všickni, aby se přihlásili, každý
do svého města. 4. Šel pak i Josef
od Galiléy z města Nazareta do Jud
ska do města Davidova, jenž sloveBetlém,protožebylzdomua zče
ledě Davidovy, 5. aby se přihlásil
s Marií zasnoubenou sobě manželkou,
těhotnou. 6. Stalo se pak, když byli
tam, naplnili se dnové, aby porodila.
7. I porodila Syna svého prvorodce,
a povila ho a položila jej v jeslech,
proto že neměli místa v hospodě,

Sv. Matouš jenom povšechně dotýká
narození Páně místnějších okoličností po
mijeje. Nahražuje a doplňuje výpravbu jeho
sv. Lukáš, udávaje čas a příležitost, kdy a
kterak se to Páně narození v Betlémě dálo.
Vypisuje nám světodějnou událost tu S ne
vyrovnanou prostotou a prostota ta právě
největší dojem na každou mysl nepředpoja
tou činí. Jednak probleskuje z prostoty té
ta vroucná radost, se kterou evangelista
Lukáš své vypravování vede, jak viděti
z obšírného líčení plesotu a jásotu nebe i
země nad narozením Páně. O času Matouš
sice něčím zmínil se, ale jedině k Palestí
ňanům, jimž psal evangelium, prohlídaje, an
udává, že narodil se Christus za dnů He
róda krále. Obšírnějším a prostrannějším
rozhledem sv. Lukáš vece, že se to dálo za
císaře Augusta a sice že divným řízením
Božím rozepsal August ocenbu či odhad po
říši a žetím spůsobem Maria, jenž v Naza
retě zůstávala, s Josefem přibyla do Betléma
a proroctví o narození Christa v Betlémě

se vyplnilo. Rozkaz 0 popisu země vydal
Augustus za řéch dnů, t. j. okolo doby na
rození Janova. Nebo dí sv. Lukáš: S/alo se
pak za dnů těch vysel rozkaz od cisaře Au
gusta, aby popsán byl veškeren obor. Ten
popis první stal se od vladaře syrského

jenom na ukázání toho mu záleželo, že cesta
blahoslavené Panny do Betléma tím Augu
stovým vyrčením povodína a vykonána byla.
O popisu tom nemalá nesnáz zabíhá, aneb
raději vyzdvižena a zlovolně rozňata byla,
ješto nenávistníci svaté víry tu námětek
nalézati hodlali pro své na pravdu Boží se
potrhováni. Popsání, popis dvojího druhu
jest, číslení či spočet lidu jeden, odhad či
ocenba majetku druhý. Obojího popisování
či seznamenání v římské říšl pro domácí
vojny po nějakou dobu se nešetřilo; když
byl ale Augustus vlády nad šírou říší zmoc
nil se, po třikráte popis držeti poručil, jak
Suet. (Aug. 27.) vypravuje; prvý popis šel
před se léta 726 po založení Ríma za spolu
konsula Agrippy, o kterémž ovšem tu řeči
není. Aniž také řeč býti může 0 popisu tře
tím, ješto tepruv I. 767 po založení Říma
udál se nedlouho před smrtí Augustovou.
Druhý popis započal se Il. 746 po založení
Ríma a ovšem nemohl jedním rokem ukon
čen býti, nébrž déle trvati musil. Při pro
vedení popisu toho nevšady týmže spůsobem
pokračovalo se v provinciech, kde pod
řadní králové správu zemskou vedli jako
v Palestíně, s velikým shovíváním a se še
trnými na vládaře a obyčeje národné ohledy
věc ta se vykonávala. Ješto IIeródes králem
od RŘímanův ustanoveným a od nich od
vislým v Palestíně byl, nebylo tenkráte
hned za jeho života popsání majetku před
se bráno, nébrž toliko sečtení lidu se dálo,
což Augustovi věděti přede vším zajímavo
a pro záměry jeho potřebno bylo. Peněžité
á vojanské síly, jakož 1 lidnatost krajin
veškerých sobě a senátu Rímskému pod
řízených, ano i krajin spojenců králů doko
nale znáti byla svrchovaná snaha Augustova
a on sám s velikou pílí k sestavení takové
ho statistického přehledu prohlédal. Skutečně
popis toho druhu vlastní rukou napsaný
před smrtí svou spolu se závětem odevzdal
senátu podlé Suetonia (Aug. 28. 99.) a Ta
cita, jenž o obsahu toho breviaria píše
(annal. I. 11.), že se V něm obstihovalo
mezi jinými věcmi také, kolik království řise
římská a kolik spojenců a ozbrojenců má.
Z čehož viděti, že i v krajinách spojenců
nějaký popis moci válečné Se státi musil.
V Palestině stal se bez mála tenkráte, když
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národ celý přísahu oddanosti musil císaři
Augustovi a Heródovi učiniti Jos. Flav.
Antg. 17, 2, 4. Josef Hiavijský zjevně ne
dotýká takového popisu, ale ta jeho 0 pří
saze, která přece tak důležita byla, jen mi
mochodná zmínka nám důkazem býti může,
že z mlčení jeho nižádných vývodků činiti
nelze, jakoby věcí od něho nevypravovaných
stávati nemohlo. Byl tenkráte v Palestině
předsevzat popis čdstva; popis majetku,
k němuž bez mála pro ušetření Heróda ne
přišlo, stal se co doplněk onoho sčíslení lid
natosti tepruv o deset let později, když
Judsko v provincii římskou proměněno bylo.
Slova sčalo se pak, že vyšel rozkaz nemají
toho smyslu, jakoby právě čenkrát teprva
byl rozkaz ten vyšel, když Josef do Betléma
putovati se strojil, nébrž Lukáš slovy těmi
jenom namítá, že následkem rozkazu Augu
stova se popsání takové osob v Palestíně
dálo. Velení povšechné od císaře Augusta
vyšlé týkalo se celé říše, celého oboru řím
ského, jakož i všady předsevzato popsání to
dobami svými; na Palestinu došlo ono kraje
a lidu popisování přávě, když Spasitel se
paroditi měl. Odorem celým se veškera říše
římská rozumí, ač někteří význam ten na
jedinou Palestinu — neprávě ale — obmezují.
Popis ten, vece Lukáš, první stal se za
Cyrina vládaře syrského. Vulgáta nypější
čte, jak jsme přeložili: Ten popis první stal
se od vládaře syrského Uyrina. Dle toho
vidíme, že vulgáta nynější přidává sice před
ložku a přede slovem OAužrino, leč starší
rukopisové latiuští předložky té nemají, ja
kož ani v textu řeckém jí není. Tudy místo
od Cyrína či od Kvirina lépe se klade za
Cyrina či za GAuirina. Frvním sluje popis
ten obledem popisu pozdějšího, druhého, od
téhož Auirina či Cyrína v Palestině předse
vzatého, jímž onen prvý doplněn a dokonán
byl,ješto při prvém případěza života Heródova
popis jen lidstva stal se, nápotom, asi deset
let po smrti HHeródově, také odhad a oce
nitba majetnosti se dála, jak jsme již pravili.
Lukáš tedy slovem prvý varuje čtenáře,
aby se nedomníval, že tuto se onen pozdější
popis po vyhostění Archelaově předsevzatý
slyšeti má. Za Kyrina stal se; nebo Ouiri
nus ten byl tehdá vládařem syrským, jak
nejnověji po bedlivém znova předsevzatém
věci té vyšetření průvodno jest. Tak Zumpt
ve spisu Coment. epigr. II. 88. v pojednání:
de Syrla provincia ab Augusto usgue ad
Vespasian. a před ním již Sanclemente de
anno Chr.nat. a nejnověji Aberle: Auartal
schrift 1865, str. 103. nn. Ouirinus tehdá
byl vládařem syrským, když se narodil Je
žíš; popis ale nedál se od něho, nébrž byl
vykonán podlé svědectví Tertulliána adv.
Marc. 4, 19. od Sentia Saturnína, Nebo po

pisové takoví se vykonávali od zvláštních
úředníků, kteří od vládařů či náměstníků
rozdílni byli.

Tak se nejvhodněji záhadná otázka ta
vyrovnává, aniž potřebí k jiným tu hypo
thesám se utíkati. Jednak o nich poněkud
zmíniti musíme. Někteří překládají od
Ouirina (místo za Auirina) držíce, že popis
ten od Auirina vykonán byl; mají za to, že
Auirinus v dobu narození Páně co zvláštní
vyslanec od Augusta svrchované důvěry
jeho požívaje na východ poslán byv Tacit.
ann. 3, 48. tu záležitost vykonával, podobně
jak takový popis dle Tacit. ann. 1, 31.
v Gallii od Germanika učiněn byl. Ti praví,
že sv. Lukáš Auirinovi titul vládaře či ná
městka syrského předujatně a předchopně
dává, poněvadž ačxoli tehdá jím nebyv vlá
dařem později se stal a poněvadž co takový
druhou část popisu onoho, sečtení majetnosti,
před se vzal, o němž Act. 5, 37. mluviti
přijde, a poněvadž vůbec mezi Zidy a kře
sťany pod tímto jménem znám byl. A po
saváde prý nic není neobyčejného dávati
titul pozdější tomu, který věc některou před
obdržením důstojenství toho provedl na př.
David král pásal stáda otce svého, Napoleon
císař Egypt vítězně prošel, ač ještě tehdá
ani konsulem nebyl. Jiní vykládají slovo
noozn, latině primum, demum, tepruv, jakoby
sv. Lukáš tu mimochodem chtěl říci, Že
tenkráte sice věc ta umíněna a započata,
ale tepruv po devíti létech GAuirinempro
vedena byla; ti vykladatelé slovo avry
haec, ťato obyčejně proměňují ve slovo av7n,
ipsa, sama. Dle toho musilo by se přeložiti:
Sám pak popis dál se za Cyrína, Sám popts
t. j. dokonání popisu. Ještě jiní soudí, že
zodrr položeno jest místo zvórevu, prior Či
prius, dřivěji a že genitiv vyspovevovtog
oním slovem řízen jest v ten smysl: popis
ten stal se dřivěji než (Auirinus vládařem
syrským byl; odvolávají se při tom na Jo.
1, 15., kdež slovo zowrog ovšem význam
ten nese. Avšak veškerých těchto a ji
ných bypothes již nyní z hola potřebí není,
jak z urovnání našebo výšeji položeného
patrnojest.

Zmínili jsme již, že Rímané popsání
dotčená se šetřením obyčejů národních vy
konati dávali a viděli jsme šetrnost v tom,
že v Judée za Heróda jenom popis lidu, ne
pak majetnosti předsevzat byl. Ale i v tom
dotčený ohled se ukázal, že V zemi svaté
popsání to dálo se podlé starého rozdělení
lidu na pokolení a na kmeny. Tak Num.
1, 2. druhého měsíce druhého léta po vy
jití z Egypta velel Hospodin, aby sečten byl
veškeren národ podlé čeledí a domů; tak
podlé rodů a kmenů sečtení na poušti
později Num. 26, 2, ti, jenž mohli do boje
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jíti. I David podlé pokolení a rodův dal
9. Reg. 24. lid israelský sčísti. Tudy vi
díme, že i Josef od Galiléy či z Galiléy jde,
či jak vlastně pro vyšší položení města Be
tléma stojí: vstupuje do Betléma města Da
vidova, protože byl z domu a z čeledě Da
vidovy, aby se přihlásil s Marii zasnou
benou sobě manželkou těhotnou. Byl Josef
a ovšem, jak jsme již několikráte viděli,
byla také Maria z domu Davidova a v Be
tlémě rodišti Davidově 1. Reg. 10, 1. bud
ještě néjaký statek, buď aspoň právo ná
padné k nému měli, an dle práva staro
zákonného nárok k majetku předkům nále
žitému nikdá nevymíral, nébrž s létem jubi
Jejným padesátým vracoval se. Lev. 25, 8.
Zdá se, že statek, jejž tam Josef a Maria
měli, se v rukou příbuzných nalézal a z Mat.
2, 22. bez mála vysvítá, že se Josef ná
potom na vezdy v Betlémě usaditi mínil.

Byl Josef z domu a rodiny Davidovy,
vece Lukáš; dům užšího, čeleď či rodina
jest širšího významu. Kmeny či pokolení
původ berou od synů Jákobových, ode dva
nácti praotců; od synů těchto dvanáctera
patriarchů pocházejí čeledě či rodiny a li
rodové, v něžto se čeledé ty rozvětvily, sluji
domy. Dle rodin pak se zapisování dálo,
jak viděti Jos. 7, 4. 1. Reg. 10, 19. 2. Reg.
24, 2. Josef netoliko z čeledě Davidovy,
nébrž i z domu jeho pocházel. Sel tam, aby
se dal zapsati s Marii. Maria šla, buď že
Josef tam bydleti nápotom zamyslil, buď
raději že co dědicka osobně přítomna býti
musila. Dcery ty dědicky také za muže
téhož kmene a téže čeledě se vdávaly Num.
36, 8. 9. viz Mat. 1, 19. a ony toliko do
tabul genealogických vpisovány bývaly. Jak
koli jest, všechno tu spolupůsobilo k tomu,
aby proroctví o narození Messiáše v Betlémě
Mich. 5, 2. se vyplnilo; proto vydán byl

svýrok o sepsání lidu, proto poslušen byl
Josef výroku toho a proto vzal sebou Marii,manželku© zasnoubenou.© Zasnoubenoudí,
aby slovem tím navrhnul, že sice Josefova
manželka byla, ale že byla spolu pannou
a že ono manželství Joselovo se potahovalo
k ochraně Mariině a k záštitě panenství
jejího. Viz Mat. 1, 24. Ostatně již staří
otcové na to ukazovali na př.eh. Vel. (h. 8.
ev.), jak sličně veškeren svět se pravi býti
popsán, když ten se narodil, jenž veškero
lidstvo do knihy života zapsati měl a jak
narozeni knížete pokoje se shoduje se vše
obecným pokojem, kterýž tenkrát v řim
ském světě panoval. Pěšky šli bez mála,
cestou dosti dalekou a pro Pannu požehna
ného života obtižnou; leč posiloval ji Zivot,
jejž v životě svém nesla.

Když tam v Betlémě byli, sťalo se, na
plnili ee dnové, aby porodila. Stalo se ří

zením Božím, jenž to všecko pro vyplnění
předpovědi o rodišti Messiášovu Mich. 5,2.
nastrojil, naplnili se dnové Marie, aby po
rodila. Vědělali Maria o tom, že v Betlémě
poroditi má, z proroctví Mich. 5, 2. kní
náležitého to zavírajíc, aneb-li to tušila
Duchem sv. vedena byvši, kdož to rozhodne?Iporodilasynasvého© prvovozeného.Kte
rého dne za svého v Betlémě pobytu poro
dila, nepraví sv. Lukáš; zdá se jednak, že
ihned prvního dne pobytu tam v jeskyni
Pána porodila. Úrvorozeným sluje Christus,
že všechna práva prvorodství v rodu tom
na něho spadla, trůn totiž Davidův (výšeji
1, 32.) a prvorozenec jest tu toli co jedno
rozenec, jax tam Machir Manasovic Jos. 17,1.
Víz Mat. 1, 25. DPrvorodcem zajisté jest,
kdo se prvý narodí, ač by jiné dítě nená
sledovalo; prvorodcem jej nazývá Lukáš i
proto, že prvorodci byli Bohu posvěceni a
dle Lev. 12, 6. vyplacení býti musili, což
se i Luk. 2,22. tu stalo. Maria Synu svému
veškeru službu činí, ale činí to podlé skro
vného statečku či raději podlé chudoby své,
ješto Syn chtěl chud naroditi se, aby nás
obohatil 2. Cor. 8, 9. Povila ho, dí Lukáš,
či plénkami obvinula a položila ho v jeslech,
jesto mista v hostinci nebylo. Bylo to podlé
sv. Justína Tryf. 78. v jeskyni blíže Be
tléma, v jehož okoli jeskyň nemálo se na
lézá, jak to obyčejně v útvarech křídových
přichází; v jeskyněch takových stáda se
také přechovávají a jesle byly bez mála
z kamene křídového vytesány. Jeskyně ta
nápotom v chrám proměněna a posavad se
nad ní basilika nalézá; dříve, jak podání
nese, byla tam — ač (tenkráte již dávno
v zkázu přišlá — věž či tvrz neb hrad Da
vidův. V jeskyni narodil se Pán, že ne
bylo místa pro něho v hospodě; nebylo místa,
že veliké množství lidu se tu nahrnulo a že
Maria chuda byla. Chtěl Pán naroditi se
Vcizém domě, aby naučil nás na světě sebe
co cizince považovati. Narodil se při slu
novratu, když dne přibývá, aby i tím se
naskytlo, že svět Christem osvícen býti má.
Porodila Maria co panna a vyšel Christus
z útroby její dveřmi zavřenými, jak tam
k učeníkům po vzkřesu zavřitými dveřmipři
šel Jo. 20, 26. Bez pochotě počala, bez bo
Jesti porodila a Pán prošel útrobou její jak
sluneční paprskové procházejí sklem. Chlév
v jeskyni byl Pánu za palác, plénky za oděv
královský, povinutí Či povijanové naobrazo
vali, že vazbu všechněch hříchů na sebe vzal
a pláčem jeho pláč a skřipot věčný zmařen
byl. Lisové doupata mají a ptáci hnizda,
pravil Pán chudobu tu na sobě po veškeren
život chovaje Mat. 8, 10. Syn človéka nemá,
kam by hlavu svou položil. Jesle ty, vece
sy. Bernard, volají ustavičně a staly se ka
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zatelnou, aby učily chudobu milovati a ctíti,
chudobu všem nenávistnou a u pohanů za
hřích pokládanou. Ostatně viz u Mat. 1,25.
První navštěvitelé Páně byli pastýři, ješto
se pastýř světa narodil Jo. 10, 10. Ez. 34,
23. O nich di Lukáš:

8. A pastýři byli v krajině téže
ponocujíce a střehouce stráž noční nad
stádem svojím. 9. A aj anděl Páně
stanul podlé nich a jasnost Boží obleskla
je a báli se bázní velikou. 10. A řekl
jim anděl: Nebojte se! nebo aj zvěstuji
vám radost velikou; kteráž bude všemu
lidu, 11. že narodil se vám dnes Spa
sitel, jenž jest Christus Pán, v městě
Davidově. 12. A toto vám bude zna
mením: Naleznete dítě povité a polo
„ené v jeslech. 13. A hned bylo s an
dělem množství vojska nebeského chvá
cch Boha a řkoucích: 14. Sláva na
vysostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle. 15. A stalo se, jak odešli
od nich andělé do nebe, pastýři mlu
vili vespolek: Pojďme až do Betléma
a vizme to slovo, jenž se stalo, kteréž
Pán oznámil nám. 16. A přišli chvá
tajice a nalezli Marii a Josefa i dítě
ležící v jeslech. 17. Uviděvše pak po
znali slovo, které praveno bylo jim o
dítěti tom. 18. A všickni, kteří usly
Šeli, divili se i tomu, co praveno bylo
od pastýřů k nim. 19. Maria pak za
chovávala všechna slova ta, uvažujíc
je v srdci svém. 20. A navrátili se
pastýři velebice a chválice Boha ze
všeho, což uslyšeli a uviděli, jakož
povědíno bylo k nim. 21. A když se
naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo
dítě, nazváno jest jméno jeho Ježiš,
kterým nazváno bylo od anděla dříve
než se v životě počalo.

Betléhem, jak u Mat. 2. již dotčeno,
ležel na kopci dvě hodiny za Jerusalémem
jižně na výšině skalnaté a k východu srá
zité, avšak obklíčen byl odevšad krajinou
velmi úrodnou, čehož již starodávné jméno
jebo Efrata, úrodný, jakož i význam jména
jeho pozdějšího Betléhem, t. j. chleboviště
namítá. Sličně přiléhají, pravi) poustevník
sv. Pavel, ta jména Betlém a Efrata k ta
jemstvím, která se tam stala. Chléb s nebe
tam sestoupil na zem a město to zarodilo

nebeskou úrodou. Na luhách okolných Da
vid již stádo otce svého pásl I Reg. 16,4. n.
Ješto za prosince častější prškybývají
v těch krajinách, tedy se všady dosti pastvy
nalézá a za lepšího počasí, an tam tuhé jak
u nás zimy nebývá, mohou stáda dobře zi
movati na šírém poli a pásti se a pastýři
ve stanech a salašech při tom bydleti, což
i v Italii se děje. Ano u nás druhdy vedou
se ovce na pastvu za dne o vánocích, aby
osení sněhem nezakrytého požívaly. Ve
svaté zemi bývá někdy nejkrásnější počasí
a zemi tepruv v lednu přitužuje. Stráž dr
želi či dle řeckého textu stráže ostříhali
střídou a posloupně podlé nočních bdění
Mat. 1,25. a stáda, jež pásli, sestávala bez
mál ze skotů a bravů pro obětě chrámové
určených. Dle tradice na tom místě anděl
se zjevil pastýřům, na němžto druhdy patri
archa Jákob po smrti Rachely msnželky
stany rozbil a jenž věže stáda sloulo. Gen.
35, 21. Tak i Jeronym in epit. Paul. Na
rodil se tedy Pán v noci, pročež se obracují
na to slova Sap. 18, 14. Když pokojně mt
čení drželo všechny věci a noc v béhu svém
polovic cesty vykonala, všemohulné Mlovo
s nebe od stolů královských vkročilo. Bylo
to ua odznak, že před narozením Páně čírá
mhla obmykala obor světa a Christem tepruv
osvítati počalo; protož také jindy všude mše
jitřná o půlnoci se vykonávala. M

Když tak stád svých hleděli pastýři, a
aj, vece Lukáš, a slovy těmi náhlého něco,
nenadálého, z nedojípky povstalého, něco
překvapujícího vyjádřuje. Andel Fáné stál
nad nimi či « nich v postavě tělesné pro
ozračení pastýřům; zbytečno dohadovatl se,
byl-li to týž Gabriel, posel zvěsti s nebe
ku Panně, jak se některým vidí, anebo-li
nějaký jiný anděl, ješto písmo místněji toho
neurčuje. A jasnost Boží či sláva Boží neb
sláva Hospodinova(dle řeckého textu) odleskla
je. Jasnost, záře, sláva Boží jest sláva, jenž
Boha obdává a od něho na ty věci, na něž
ráčí, se odlívá. Nyni se řinula světlost.ta
Boží na místo, kdež Christus narodil se, a
ojasnila a oskvěla pastýře. V slávě Boží
za Starého Zákona se andělé nezjevovali;
ale ten, jenž sluncem se odívá Žalm 103,2,
měl sluhy slávou Boží oskvělé míti. Slunko
se zatmělo, když Spasitel umíral, i slušeloť
ovšem, aby světlo jasnější a světější všeho
slunka zemského zasvitlo, když Světlo světa
za tiché noci se narodilo, vece Ambr. Ne
mohlo jinak býti, leč že se pastýři uleklt a
báli nad podivným tím ojasněním a nena
dálým u nich anděla se vyskytnutím. Strach
S úctou spojen byl, jak tam u Zachariáše.
Leč anděl dí k nim: Nebojte se, nebo aj
blahověstim vám velikou radost, již dostane
se všemu lidu. Tři klade příčiDy, pro něž
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se báti nemají, prvou, že radostnou věc jim
zvěstuje: druhou, že jim ji zvěstuje; třetí,
že jim věstí radostnou pro veškeren lid
zprávu, radost, které se veškeren lid při
účastniti měl. Lidem tím míní lid vyvolený,
israelský, jemuž napřed mělo za vděk při
jíti ono příští Páně, od něhož ale vyvolen
ství nápotom na pohany přešlo. Jaká by ta
věc svrchované radosti byla, anděl odkrývá
slovy: že se narodil vám dnes Spasitel, jenž
jest Christus, Pám, v městě Davidově. Vám
se narodil, ješto k lidu vyvolenému patříte,
jemuž Messiáš zaslíben byl. Dnes, noci této
se vám narodil, dnes ten den blažený jest,
po němž toužili po tisícletí patriarchové a
předkové vaši; dnes narodil se a vám tudíž
zvěstuje se. Spasilelem nazývá Novorozence
netoliko, že jím skutečně byl, nébrž také,
poněvadž Christus jménem tím byl od pro
rokův předpovídán Is. 19, 20. 62, 11. RcetedceřiStonské:© Spasiteltvůjbéřese.Zach.
9, 9. Dále jej zve Christem, Pomazaným,
t. j. Messiášem, o čemž Mat. 1, 1. Slovo
Pán, jež přidává, nespojuje se s předešlým
slovem Cůristus, nébrž o sobě stojí; Pánem,
Hospodinem jej nazývá, svrchovanou a bož
skou důstojnost mu připisuje. Jiní slova
Christus, Fán, vázají spolu, což nemnoho
liší se; leč předešlý výklad lepší jest. Ještě
dí anděl : v městě Davidové; mohl říci prostě
v Betlémě, ale udává město Davidovo, aby
také výrokem tím Christa Pána co Messiáše
označil, an připomenul jim proroctví, podlé
něhož se Christus v Betlémě Mich. 5, 2. co
potomek Davida krále Mat. 1, 1. naroditi
měl. Jakkoli všady po Palestině očekávali
tehdejší doby Messiáše, předce ozvláště
okolo Betléma ona čáka nejživěji panovati
musila. Není bez významu, že Pán v Be
tléměse nejpruv pastýřům zjevil a svatí
otcové mnohočíslně typické stránky té do
týkají, že ani my se jí tu lišiti némůžeme.
Beránek Bvěta narodil se mezi beránky
k obětem určenými a v těch okolinách pá
sanými; pastýř národa svého Jo. 10, 11.
zjevil se nejpruv pastýřům, aby ovšem
pastýřům církve před jinými zračit, znám
a milován a hlásán 1. Petr. 5,2. býval. Pro
stým se nejdříve jeví, aby ukázal, že pro
stoty Bůh nezavrhuje, že chudoby od světa
opovržené sobě váží, což ovšem i vlastní
chudobou svojí ukazoval; že především ku
pojímání tajemství Božích prostoty potřeba,
ješto Bůh před světomoudrými tajemství
svojich neodkrývá. Mat. 11, 25. Bylo to
náznakem prorockým události té, že 1. Cor.
1,26. nemnozi moudří podlé pletě, nemnozí
urození a mnozí víru v Christa přijmou,
nébrž že Bůh nesvětomoudré a mdlé vyvolil.
Bylo se jistě v Betlémě mnoho potomků
Davidových shromáždilo, ale anděl žádnému

narození Páně neopovídá; byli jistě mezi
nimi tací, jak o bratech, t. j. příbuzencích
Páně písmo mluví Jo. 7,5., že totiž nevěřili
v něho, lidé hrdí, odchodní a odrodmi od
spanilomyslnosti Davidovy, jimž stydno bylo
tak ubohé dítě za příbuzence, nerci-li za
Messiáše přijmouti.

Odkazoval anděl pastýře do blízkého
Betléma; ale aby poznali Spasitele, Christa
a Pána, dává jim znamení. Dí: a toto vám
bude znamením: Naleznete dilé povité a po
ložené v jeslech. Ovšem jiného znaku by
očekávalo se, šarlatu, zlata, drahokamů, ana
tu chudá plena, nuzné jesle a místo palácu
stáj v jeskyni se nalézál Znamení dává an
děl, aby poznali, že pravdu mluví, jak 1, 20.
anděl Gabriel Zachariovi a Marii 1, 36. a
anděl jiný Gedeonovi Jud. 6, 30. 37. týmže
záměrem znamení dal; spolu také znamení
to bylo proroctvím a prorockým spůsobem
od anděla naučení byvše měli dojdouce do
jeskyně naleznouti díté, anoleží v jeslech
povinuto. Mohla zajisté máti dítě na lokty
vzíti, plény odvíjeti, také dítě jinam položiti;
nad to se vidí vykladačům, že buď ty jesle
známy byly vůbec (tu bychom musili čísti
s artikulem čv z7 garwy podlé menšího
počtu svědků), buď jim anděl prstem uká
zal, kam by jíti měli a nad to je tajemné
vnuknutí Boží a přítah jakýsi nadpřirozený
a božský k Synu Božímu Jo. 6, 44. vedl.
Ale nade vše musilo pastýře o pravdě vý
roku anděla přesvědčiti, co se ihned při
hodilo. Dí sv. Lukáš: Náhle přibylo k an
dělu množství vojska nebeského, jenž Boha
chválilo. Vojskem nebeským slují druhdy
buď hvězdy 4. Reg. 21, 35. 2. Paral. 33, 3.
5. j. j, buď anděle 3. Reg. 22, 19. Žalm
102, 21.; tuto, jak na oce jest, rozumějí se
andělé, jenž takto se nazývají, že ve službě
Boží pro spásu lidskou proti nepříteli dáblu
a jeho stoupenstvu vojují. Přibyli andělé,
aby před lidmi a vůči jim Christa opěvali
a oslavovali; andělé jistě ve spáse lidské
přiúčastnují se“Luk. 15, 10, láskou ke všem
tvorům, ozvláště k lidem sobě svěřeným
hárajíce Hebr. 1, 13.; a čím větší lásku
Boží k lidem býti poznávají, tím více ku
chválám Božím pohnuty se cítí. Svrchovaná
láska Boží objevila se pak při včlověčení
se Božím, ješto se v něm veškeři divové
lásky, milosrdenství, mohutnosti a vlídnosti
Boží zahrnují a ješto ono všechny zázraky
ostatní převyšuje, zázrakem zázraků jsoucí;
a tudy musila jejich známost lásky Boží,
jejich láska k Bohu, vděčnost, údiv jejich,
radost a blaženost jejich neskončeně se zvý
šiti, ana rozkoš jejich jest do tajemství Bo
ších nazírati 1. Petr. 1, 12. Proto také
chválili Boha; nebo když andělé plésali při

stvoření světa Job 958,1., čím více se fo
W
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hodilo a slušelo při vtělení se Páně! Ostatně
Lukáš dvojím slovem nesčíslnost andělů do
ličuje, nejpruv an dí množství a nápotom, an
přidává slovo vojsko.

Andělský zpěv neuvádí se ale jenom
vůbec a vesměs, nébrž místněji se udává
obsah jeho ve dvou členech, z nichž jeden
k nebi, drubý k zemi se vztahuje. Chválili
Boha pějíce: Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem blahé vůle. Tak čte vul
gáta a nynější text řecký podobně tak čte
eúdoxtac genitiv klada, ač nedávno ještě no
minativ svdoxíe, blahá vůle, vůbec vládu
držel v knihách řeckých. Podlé staršího
čtení řeckého, jemuž ovšem také nemálo
vážných rukopisů přisvědčuje, hymna fa
andělská sestává se tří členů: Sláva na vý
sostech Bohu, a na zemi pokoj, v lidech
dobrá vůle, v ten smysl: 1. Na nebi slaví
se Bůh; 2. na zemi říše pokoje založenajest;
3. mezi nebem a zemí blahovůle, blahá a
dobrá vůle panuje, Christem opět vrácena
byvši. Aneb raději podlé jiných interpretů
i v řeckém dřívěji vůbec přijatém čtení také
jenom dva členy rozeznati přijde, jen že
člen druhý dvojůdý jest, takže prvý úd udává
předmět bláhy pozemské, a úd drubý klade
příčinu té bláhy v ten způsob: na zemi po
koj proto jest, poněvadž blahovůle Boží
k lidem nachýlila se. Leč pak jsme pravili,
lepší jest čtení dvoučlenné vulgáty 8 geniti
vem, voluntatis, svOoxias: andělé v nebi Boha
velebí a na zemi pokoj t. j. bláha zavládla,
jenž se dostane všem lidem nyni smířeným
s Bohem, kteří Bohu libí jsou. Sláva odpo
vídá pokoji, slova na výsostech odpovidají
slovu a zemž a slovo Bohu zří k slovům
lidem dobré vůle. Přimysliti možno v obo
jím členě slovo či duď či jest, podlé toho,
jestli hymnu tu andělskou za želací aneb za
výrokovou považujeme. Jisto jest, že andělé
všelijak žádají, aby Bohu na výsostech, v nebi
totiž, ode všech andělů a světců velebení se
dálo za to, že Christa poslal na svět a že
spolu želají, aby pokoje, bláby a spásy všem
Bobu milým lidem se dostalo. Ale andělé
dílo spásy již jako ukončené spatřují a ve
lebí je ohledem nebes a ohledem země a
tudy slovo jesť přimysliti potřeba. V nebe
sích andělé mají předmět neskončených
chvalozpěvů v narození Páně; na zemi roz
kládá se věčný pokoj a věčná bláha tím
Páně na zemi se ocitnutím. Pokoj ten sice
značí svrchovanou blábu a spásu, ale dí se
pokoj, poněvadž ona bláha na ukojení a vy
hovění spravedlivosti Boží osnována jest,
ješto Christus pokoj náš jest Ef. 2, 14. a
Bůh v něm skrze krev jeho všecko co na
zemi a co na nebi jest, s sebou sjednocuje
a v pokoj uvozuje Col. 1, 20. Lidé dobré
vůle nejsou lidé, v nichž dobrá vůle jest, ač

ovšem dobrá vůle svrchovaně k dostižení
pokoje a bláhy potřebna jest, a někteří také
v ten smysl slova ta vysvětlují. Nébrž dobro
vůle značí dobrolíbeznost Boží a lidé blaho
vůle či dobrovůle jsou ti, jenž Bohu dobro
líbezni jsou, jimž Bůh blahovolí, jimž se lá
skou, dobrotou a milostí svou propůjčuje;
ovšem pak Bůh jenom těm blahovolen jest,
jenž blahé a dobré vůle jsou, tak že obojí
výklad na jedno vyniká a jenom svým vý
chodem, tam od lidí, tu od Boha, liší se.
Pokoj učiněn Christem mezi nebem a zemí
a na oznak stoho tenkrát, když Chritus na
rodil se, v říši římské všeobecný pokoj pa
noval, jak slušelo na narození knížete po
koje Jes. 9, 6. Ostatně o trojím pokoji s Bo
hem, S sebou, s bližním viz Mat. 5, 9.
Slušně se tedy hymna ta při obětech mše
svaté hned na začátku ozývá a sláva na
výsostech prozpěvuje se, ješto v oběti té
onen troji pokoj lidem uštědřuje se.

ečí andělovou a tím zpěvem nebeským
pastýřové oblaženi a docela rozčileni byli a
tudíž jak mile andělé do sídel nebeskýchseodebrali,ksoběpravili:© Fojdmeždo
Betléma a vizme to slovo, jenž se stalo, kte
rež Pán oznámil nám. Pojdmež do Betléma,
praví oni poslušni jsouc toho, co se jim po
vídalo. Neměli bez mála daleko a potřebo
vali jenom luhy mezi výše dolčenou véží
stáda a mezi Betlémem položité projíti a pro
běhnouti, aby spatřili slovo, to co se jim
pravilo, skntečněli se to tak má, o čem však
nijak nepochybovali. Jaké to slovo, vysvět
lují následující slova: slovo stalé, jež Pán
ukázal, to jest dle ř. vyjevil nám. Ohledem
slova dí sv. Beda mysticky: Slova, dokud
slovem bylo jenom, viděti nemohli, ale ješto
se vpletilo, ovšem je nyní spatřiti mohli.
Avšak lépe jiní slovo netoliko vykládají,
nébrž i tlumočí slovem véc, událost podivnou
tu rozumějíce. Řecký text čte: I stalo se.
jak odešli od nich do nebe andělé, laké lidé
ti pastýři pravili vespol: Přejděmež do Bet
léma a vizme atd. Spojka čaké sdružuje
odchod pastýřů k odchodu andělů; lidé pa
stýři kladou se oproti andělům a zastupují
lidstvo s lepší stránky jeho. Dvojí také cnost
na nich přijde chváliti, prostotu víry a hor
livost poslušnosti, ješto se ihned vydali na
cestu a nalezli Maril a Josefa a Christa Pána,
an ležel v jeslech co dítě. A viďouce po
znali býti pravdivým slovo jim od anděla
řečené o tom dítěti. Místo poznali čte text
řecký podlé výkladu Řeků: rozhlásili, co jim
o dítěti povědíno bylo, oznámili Marii, Jose
fovi a těm, kdokoli přítomni tu byli. Poklá
dati musíme, že někteří lidé přítomní byli,
buď ti, jež sebou na cestě vzali pastýři, buď
jiní, jenž Marii a Josefovi se k službám pro
půjčili. A všickni, jenž slyšel, důvií se t
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tomu, co praveno bylo od pastýřů k nim.
Částice č značí toli co zvlásté, divili se, dí,
j t. j. ozvláště či totiž tomu, co od pastýřů
k nim mluveno bylo. Částice i tedy zbývá
tu, k smyslu nepřiléhajíc, čte ji vulgáta, ale
řecký text jí nezná. Všsicknivece a rozumí
ty, Kteří při Marii byli a kteří, jak jsme
zmínili, s pastýři přišli na cestě od nich shle
dáni byvše, jichž tudy mnoho nebylo, an
jenom některým vyvoleným divové ty nyní
zjevení býti měli. Nedopadně vykladači ně
kteří smýšleli, že pastýři po okolných vesni
cech a méstách se rozešedše lidi odevšadktomusvolávali;otomv textunicnestojí.
Při tom všeobecném divení Lukáš o Marii
něco více ještě klade. Praví oni: Maria
pak zachovávala všechna slova ta, uvažujíc je
v srdci svém. Ona nade vše jiné hlouběj
bláhu a spásu i zázrak ten poznávala a nad
jíné pronikala a tudy skládala a zachovávala
slova a výroky pastýřů v srdci, vtiskla, vtě
snila a vtlačila veškery ty řeči a vypravo
vání pastýřů hluboko v srdci své, že jí z
mysli nevyšly. Ty pak věci, jež od pastýřů
uslyšela, Maria uvažovala t. j. srovnávala
s tím, co sama byla věděla a čeho se dožila
o tajemství a rozjímala a dumala to všecko,
a to byl ustavičný předmět vniterného ži
vota jejího a poklad, který zachovala pro
církev; od ní zajisté dověděl se Lukáš věcí
těch a my posavad z pokladu toho čerpáme
a žijeme. V srdci svém to chovala, aniž
hned všechněm oznamovala, pokynutí Božího
ku projevování těch věcí očekávajíc a tepruv
později ku prospěchu církve věci ty vypra
vovavší; byla její ústa čista jak život její,
vece sv. Ambrož. Praví sv. otcové, že po
rovnávala věci ty spolu s prorockými před
pověďmi a všecko předpovědíno býti nalé
zajíc náramnou rozkoš pocitovala. Fastýřové
všechno zvěděvše, pověděvše a Christa uctivše
vrátili se, vece Lukáš, Boha velebice a chvá
lice pro všecko, což viděli a slyšeli, jakož
Jim opraveno bylo. Dokládá evangelista o
tom, aby kromé ukázaní, že všecko se vy
plnilo a že všecko se opravdilo Co anděl
byl povídal, spolu naučení dal dušem boho
myslným, že ku povinnostem stavu svého
záhy od rozjímání tajemství Božích vraco
vati se mají.

Tak poznán Christus v jeslech od pa
stýřů co Spasitel. A již nastala doba, kde
předchozím a předznačným, ale předce sku
tečným a působným během měl dráhu Spa
sitele světa počíti. Naplnilo se osm dní, aby
obřezáno bylo dité, vypravuje Lukáš. Obře
zán byl Christus dne osmého podlé zákona
Lev. 12, 3.; sv. Lukáš toho jenom tiše do
týká a každý očekává, že dodá: obřezdno
bylo; ale nedokládá toho, aby bez mála uká
zal, že Christus nenarodiv se jak lidé druzí,

nebyl povinen obřezování se podrobiti,ješto
obřízka na dědičný hřích ukazovala a jej
potvrzovala. Předce ale podrobil se obřízce
Pán, aby se osvědčil nejpruv býti pravým
člověkem a pravým potomkem Abrahamo
vým. UÚčinénbyl poď zákonem, dí Gal. 4,
4., aby ty, jenž pod zákonem byli, vykoupil.
Dán nám vzor a příklad opět, jak řádům se
podrobovati a svatých obřadů píleti máme.
Byl to však také skutek spásy člověčenstva,
bylo to prvé utrpení Páně, první krveprolití
Páně, první zadostučinění jeho náměstné.

Dáno, vece Lukáš, jméno jemu Ježíš;
řecký text čte nadbytečné slovo a dáno,
jímž pojmenování co věc k obřezání přistou
pilou vystavuje. To se nestalo maně a ob
myslem lidským, nébrž, dí Lukáš, se dálo
podlé toho, jak bylo pojmenváno od anděla
dříve než se v životě počalo. Dotýká toho
opět evargelista, aby na um znova uvedl,
že jméno to Bohem bylo určeno, aby již'
samým jménam Mat. 1,21. naznačeno bylo,
že Saspitelem světa jest a aby ukázal, že výrok,
andělem výše Luk. 1,31. pronešený svatě za
chován byl. Byli sice také lidé jiní, jenž
nesli jméno to nejen v Zákoně Starém, nébrž
j za věku Páně a po nanebevstoupení jeho, a
zhusta se při válce Židovské jméno to vy
skýtá. Ale jak jsme k Mat. 1, 21. pravil,
byla jména ta buď předvěstná, buď závěstna
nějakou měrou na pravého Ježíše ukazujíce.
Ještě přidávají vykladatelé bohomyslní, že
ve jménu Ježíš zahrnují a soustředíse veškera
ostatní jména Páně, jimič se Spasitel v písmě
označuje, jako Imanuel, s námi Bůh Je
didia, od Boha milovaný. kníže pokoje, kníže
věku budoucího atd. Ostatně vece písmo 1.
Cor. 12, 3., že nikdo leč v Duchu sv. ne
může říci Ježíš a Filip. 2, 10. že ve jménu
tom kolena se shýbati mají nebešťanů, zem
šťanů 1 podavětanů.

Pastýřům se napřed zjevil pastýř světa;
ještě jiní toho účastněni byli.

22. A když se naplnili dnové oči
šťování jejího podlé zákona Mojžíšova,
donesli jej do Jerusaléma, aby posta
vili ho Pánu, 23. jakož psáno jest v zá
koně Páně, že každý pacholík, jenž
otvírá život, svatým Pánu slouti bude ;
24. a aby dali obět podly vyrčení v
zákoně Páně, dvé hrdliček aneb dvě
holoubátka. 25. A aj, člověk byl v Je
Tusalémě, jemuž jméno Simeon, a člo
věk ten spravedlivý a bohabojný, oče
kávaje potěchy Israelovy a Duch svatý
byl v něm. 26. A bylo obvěštěno jemu
od Ducha svatého, že neužří smrti,
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leč by dříve uzřel Pomazaného Páně.
27. I přišel v Duchu do chrámu. A
když uvedli pacholátko Ježíše rodi
čové jeho, aby učinili podlé obyčeje
zákona za něho, 28. i on vzal jej na
lokty své a velebil Boha a pravil: 29.
Nyní propouštíš služebníka svého, Ve
liteli, podlé slova svého v pokoji, 30.
ješto uviděly oči moje spásu tvou, 31,
kterou jsi připravil před obličejem
všech národů, 32. světlo ke zjevení
pohanům a slávu lidu svého israelského.
33. A byl otec jeho a matka v podi
vení nad tím, co praveno bylo o něm.
34. A požehnal jim Simeon a řekl k
Marii matce jeho: Aj položen jest tento
ku pádu a ku povstání mnohých v
Israelu a na znamení, jemuž odpíráno
bude. 35. A tvou vlastní duši pro
nikne meč, aby se projevila ze mno
hých srdcí myšlení. 36. A byla tuAnna,prorokyně,dcera© Fanuelova
z pokolení Aserova, ta pokročila ve
dnech mnohých, Živši s mužem svým
let sedm od panenství svého. 37. A
ta vdovou byla až do let osmdesáti
čtyr, kterážto nevycházela z chrámu,
posty a modlitbami sloužíc nocí a
dnem. 38. A tav touž hodinu přibyvši
oslavovala Pána a mluvila o němvšech
něm, jenž očekávali výkupu Israelova,
39. A jak vykonali všecko podlé zá
kona Páně, navrátili se do Galiléy,
do města svého Nazareta. 40. Pachole
pak rostlo a mocnělo plno moudrosti
jsouc a milost Boží byla v něm.

Podrobil se Pán zákonu v tom, že na
se bolestné obřezání přijal; podrobila se Máti
zákonu, že dobu na očistu ustanovenou za
chovala, v tom podlé jiných žen se řídíc.
Lev. 12, 2. Porodnice, položnice či šestine
dělka po čtyrycet dní v nečistotě ženské
se nalézala, ač nebyla veškera doba neči
stoty stejného rázu. Prvních sedm dní vše
chno se nečistým stalo, čehokoli se dotekla
a podlé ní seděti a jísti nedovolovalo se.
Po uplynutí sedmera dní mohla domácími
věcmi se zanášeti, za nečistou v předešlé
míře považována nejsouc, ale do chrámu
nesměla, aniž věcí Bohu obětovaných poží
vati se jí dovolovalo. Když čtyrycet dní a
tudy veškeren čas očisty prošel, byla matka
jsraelská povinna v chrámě očistnou oběť

přinésti, totiž na obět zápalnou jehně ročné
a na obět za hřích hrdličku neb holoubě;
při chudých matkách místo jehněte za
stoupala jiná hrdlička neb holoubě jiné.
Dálo se to na osvědčení, že na porodu
člověckém pokuta a nečistota leží, ješto
se člověk ve hříchu rodí. Maria nadpří
rodným během Christa působce svatosti po
rodivši nebyla a nemohla býti zákonem tím
vázána, podala se ale předpisu tomu pro
uvarování všeho pohoršení u nevědomých
tajemství božího lidí a na osvědčení dobro
volné pokory. Šla tedy Maria, Adyž se na
plnili dnové očištěníjejiho, do chrámu Jeru
salémského ; misto očišťování jejiho čte text
řecký očišťování jejich, totiž žen israelských,
aneb podlé jiných přimínkou nějakou se klade
jejich o Maril a dítěti, ješto mátě s dítětem
za té doby se za jedno pokládají a ješto
netoliko matky dne čtyrycátého se očišťo
valy v chrámě, nébrž také dítě se postavo
valo Pánu; při postavení Ježíše i Josef, jak
jindy skutečný otec, přítomen byl. Tudy
dokládá: aby ho postavili Pánu, jakož psáno
Jest, že každý pacholik otvíraje život posvá
ten bude Pánu. Táhnou se slova ta k Exod.
13, 1. nn. 15. Život otvírati jest prvoroze
ným býti a prvorodcové obětováni a posvě
ceni býti musili Bohu na památku, že lidu
israelského v prvorozencích jeho v Egyptě
ušetřil, když anděl zhoubce byl všechny
prvorozence egyptské usmrtil. Proto každý
prvorozenec Bohu obětován a zasvěcen byl;
Bůh sice sobě nápotom místo prvorozenců
k službě levíty vyvolil, ale na zachování
dotčené památky každý syn prvorozený do
chrámu Hospodínu postaven a tuto pěti sikly
stříbrnými vyplacen býti musil. Num. 3,
46. 47.18, 16. Postavení dítěte před Pánem
bylo odevzdání ho do vůle Boží, aby s ním
nákládal, jak se mu ráčí a bylo přikázaní
ho k službě Páně při stánku a odloučení od
života a zanepráznění světského. Vykou
peno dítě pak bývalo, aby se zaměstnání
světa odevzdati a nejsouc již přikázáno k
službě Boží při stánku záležitosti obyčejného
života pilno býti mohlo. Chris'us vykoupen
byl od služby zemského stanu, ješto stan
dokonalejší, větší a věčně trvalý vzdělati
měl Hebr. 9,11. Jakož syn Boží byl Chri
stus prost celého obřadu a ozvláště výkupu.
Nebo, dí sv. uilar, jestliže královic služeb
nosti prost bývá, čím více Syn Boží svobo
den byl od vykoupení sebe. Avšak se po
drobil tomu zákonu, ješto nepřišel zákona
rušit, nébrž ho naplnit. V pěti siklech, ji
miž vykoupen Christus, spatřují mnozí otci
naobrazeno pět ran jeho, jimiž člověčenstvo
vykoupil. Pět siklů dala Maria, podlé ny
nějších peněz bez mála pět dolarů stř. ; ješto
ale ještě obět přinésti musila, pro chudobu
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s beránka býti nemohouc, dala dvé holou
bátek aneb hrdliček (nebo co z dvého toho
obětovala, neví se), jak to chudým matkám
slušelo Lev. 12, 12. nn. Ještě dotýkáme
dvojí věci; jedné, že doba očisty při ženách
israelských po porodu děvčete dvakrát čty
rycet dní trvala. Druhé, že najisto jest
domnívati se, jakoby Maria byla oněch pět
siklů ode tří mudrců přijala, poněvadž doba
příjezdu jejich zevrubně určena býti ne
může.

O době té, když uváděly do svatyně
děťátko, Christa, stalo se druhé, o kterém
víme, zjevení Páně ato dvěma osobám, aby
obojí pohlaví zastoupeno a náboženská rovno
právnost osvědčena byla. .4/, vece Lukáš
a již slovem tím navrhuje událost nějakou
podivným řízením Božím ustrojenou. Byl
človék v Jerusalémě, jemuž jméno Simeon,
človék spravedhvý a bohabojný, očekávaje
útěchy Israelské a Duch svatý byl v něm.
Krásné svědectví obdržuje muž ten od sv.
Luky! Jméno Simeon přidává pro některé
čtenáře tehdejšího věku, jenž z doslychu
byli snad místněji o tom muži a 0 rodině
jeho se poučili. Pozdějším vykladatelům ne
zbývalo, leč dohadovati se, kdo asi Simeon
ten byl a badati, možnoli dopátrati se bud
u Josefa Flavia buď z knih židovských ně
čeho o něm zevrubnějšího. Domněli se ně
kteří, ješto se o mnohých Simeonech dočí
táme, že Simeon náš byl Simeonem, synem
Hillelovým a otcem Gamalielovým, slovút
ným otcem slovútného syna a synem ještě
slovútnějšího otce; avšak Simeon ten tři
náctého tepruv po Christu Páně léta před
nostou synedria stal se, náš Simeon ale se
praví již starcem býti a Lukáš muže tak
vysoce postaveného sotva by byl pouhými
slovy: člověk nějaký opisoval. Ale ani druhá
domněnka většího základu nemá, domněnka
totiž, dle nížto Simeon náš jest onen Sameas
přijmením Spravedlivý. o němž Josef Fla
vijský Ant. 14, 9, 4. 15, 1, 10. praví, že u
veliké vážnosti byl a duchem prorockým
slynul. Sloul vlastně Šemaja, a byl proslu
lým učitelem hebrejským a zakladatelem
ozvláštní a přísnější školy farisejské. O ji
ných ještě vyskytlých domněnkách zbytečno
by bylo se rozšiřovati. Nic tedy nemůžeme
Osvatém muži našem určiti místnějšího. Za
to ale znamenita jest chvála, kterou mu dává
sv. Lukáš. Spravedliv byl, vece; © spra
vedlivosti co objemu ceností Starého Zá
kona nejednou jsme mluvili již dříve. Bo
Aabojen byl; slovem tím se vytýká po
božnost a smysl nebeský či přivinulost
k službám Boha se týkajícím. Očekával
úléchy Israelského lidu t. j. příští Messiáše,
království Božího Mar. 15,43., jenž Messiášem
založeno býti mělo. Útěchou nazývá Messiáše,

39

že skutečně lidu Božího potěšiti, povýšiti a
spasiti měl, jak slova položená u Is. 40, 1.
51, 3. 61, 1. o Messiáši co Potěše israelské
se vykládala. Duch svatý dyl v ném neb
dle ř. er avróv na něho t. vstoupil, nad
ním spočinul. Vstoupil veň a ostával v něm
Duch sv. a ješto stareček ten s milostí téhož
Ducha sv. spolu působil, posvěcoval a osvě
coval jej více a více a zvláště mu vnukal
vnukání prorocká a posiloval ho o skutečném
božském příchodu Páně, jak hned klade Lu
káš, an dí: Zvěstoval jemu, že neuzří smrti
dřive než uvidi Pomazaného Páně či Chri
sta Páně, Messiáše Hospodinova, Messiáše
od Hospodina slíbeného a poslaného. Poma
zaný jest po řecku Christus, po hebrejsku
mašiach či messiáš, jak se u nás vyslovuje
jméno to 4, 18. Jes. 11, 12. Žalm 44, 8.
Smrt uzřiti jest hebrejské rčení Žalm 88, 49.
Jo. 8, 51. Mt. 16, 28. a značí jak víme toli
co umříti; také Řekové slovo ó08v kladou
ve smyslu zkušením poznati, jak slovo iďečv
na místě našem se béře. I přišel vedením
Ducha svatého či v Duchu svatém do chrámu
právě tenkráte, když Maria a Josef dítě do
chrámu nesli a obřady předepsané vykonati
se strojili. Duch av. osvítil jej, že právě nyní
do chrámu přibyl, an dítě uvodili, a osvítil
jej, aby — nebo bez mála mnoho dítek denně
z celé říše zaslíbené se do Jerusaléma do
chrámu přinášelo — ihned poznal, které to
dítě zaslíbenou Útěchou Israelovou jest. O
rodičích Páně mluví Lukáš podléobyčejného
náhledu nevědomých lidí; mohl tak mluvíti
aniž obávati se nedorozumění potřeboval, po
něvadž dříve již byl ukázal, že Christus nad
přirozeně narozen byl. Dántitul čestný ten
Josefovi, jak pěstovanci také u nás ze vděč
nosti pěstouny své otci svými nazývají. Jak
Simeon poznal Pána, měli také lidé druzí po
znati ho, ana se tu předpověď Mal. 3, 1.
vyplňovala a proto také Simeon a Annapři
byli vnuknutím Božím do chrámu, stařec a
stařice, obá svatí lidé, aby Synu Božímuve
řejné dáno bylo svědectví od obojího pohlaví
přede vším lidem a lid na veřejný život Páně
předchodně se připravil. Ale ovšem Jo. 1,11.
přišel Pán do svého, a svojeť nepoznala ho.
Spatřiv Simeon dítě a poznav vedením Ducha
sv. ze záře dítěte, a jak se některým vidělo,
z postatě Mariinyj že dítě to jest Spasitel
světa, vzal také on ditě na lokty svoje a
velebil Boha. Táži se, zda Simeon před ob
řadem čili po obřadu Christa na lokty svoje
vzal. Rukopis A čte v présentě sv zm si;
ayew 8 nemnohými, au jiní čtou V aori: «
sigayeysiva tudy věc na váze ostává. Aui
z verše 39. doba dotčená určiti se nedá, an
tam jen vůbec o vykonání všeho obřadu sa
mluví. Také on vzaldítě; aké vece ohledeni
toho, že Maria Syna Christa v náručí pěsto=
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vala. Obdržel více, než mu věštíno; před
povídáno mů spatření ÚUtěchyči Christa, on
ale netoliko spatřuje, nébrž se idobtýká ho,
ano jej i pěstuje. Podolka Páně dotkla se
žena a ozdravla; čehož mníme došel Simeon,
jenž Pána na rukou svojich pěstoval a za
to Boha velebil? vece Origenes. Kterak
velebil a oslavoval Boha, dále sv. Lukáš
udává: Nyni propouštíš služebníka svého, Ve
hiteli, podlé slova svého v pokoji. Považuje
život co službu Veliteli Bohu povinnou a
tudy také Boha Velitelem (déozore) nazývá;
smrt mu tedy Se staví co propuštění z té
služby. Dí propoustiš v présentu, poněvadž
neneprávě se domníval, že již brzo umře,
ješto mu život prodloužen byl jen za tou
příčinou, aby Spasitele světa uzřel. Vpokoji
propouštíš, t.j. oblažena a ošťastněna. Vpo
koji umírají, kdož došedše toho, čeho žádali,
svět opouštějí; tak Jákob Gen. 46, 30. uviděv
Josefa, jejž byl mrtvým býti pokládal, pravil:
Již vesel umru, an jsem uviděl tvář. tvou.
I Simeon mohl v pokoji umříti, ana svrcho
vaná touha jeho byla naplněna, an viděl, že
národ israelský již bláby předpověděné dojde
a an, jak doložiti můžeme, blaženou zprávu
otcům v limbu dáti mohl. Nebo vece: vi
děly oči moje spásu tvou. Slovo viděly klade
důrazně napřed, hledě k tomu, co v. 26. mu
praveno bylo, že neuzří smrti, leč dříve uzřev
Spasitele světa. Jí abstraktně více k věci
prohlídaje než k osobě: Spásu viděly oči
moje; má to větší důraz do sebe, než kdyby
byl slova Spasitel užil. Jednak rozumí spásou
Spasitele, působce spásy; dí spásu /vou t.j.
od tebe připravenou a udělenou. Připravil
jsi, vece, spásu tu přeď obličejem všechněch
národu, tak že všickni národové spásu tu
poznatia jí přiůčastniti se mohoua přiúčastní.
Simeon co prorok spatřuje již spásu veřejně
u národů všechněch rozhlásanou a poznova
v Christu ač v plenách povitém Spasitele
veškerého světa vidí; tím dokazuje, že Duch
sv. v něm byl. To povšechně pověděv o
přijmutí Spásy Christa ode všech národův,
nyní místněji spásu tu ohledem pohanů a
ohledem Zidů líčí. Spása ta či Spasitel světa
jest svěřlo Kkzjevení pohanům a sláva lidu
israelského; světlo a sláva přístavně vyjasnují
a určují slovo spásu. Reč pokračuje stupno
vaně. Světlem pobanů zove prorok Simeon
Christa k zjevení, t.j.jenž zjeviti se, hlásati
se má pohanům a osvítiti je, aby také oni
přišli a světlu tomu, Spáse té a Spasiteli se
podrobili, jak to na nejednom místěszvláště
ode proroka Jesajáše předpovědíno bylo. Týž
Spása či Spasitel pak sluje slávou lidu israel
ského, ješto z lidu toho povstal, z Panny lidu
toho narodil se, mezi lidem tím výbradně
vyučoval Mat. 15,24. Rom. 15, 8. ztoho lidu
apostoly vyvolil a slovem, že všechna Spása

lidstva ze Židů pochodí Jo. 4, 22. Dotýká
či domyká také tu při slávě míst prorockých
Jesajáše věstce Božího, jak tam při světle.
O světle di Jes. 42, 6. 7. Dal jsem té za
smlouvu lidu a za světlo pohanům, abys
otevřel oči slepých a vyvedl ty, jenž sedí ve
tmách 49, 6. Dal jsem tě za světlo pohanům,
abys byl spasení mé až do konce země. A
známa vůbec jsou slova Is. 60, 1. 3. Vsťtaň,
osvěť se Jerusaléme, chodili budou pohané
ve světle tvém. A tak jinde ještě na mnoha
místech. O slávě na témže posléze citovaném
místě vece: Sláva Hospodinova nad tebou
vzejde a sláva jeho v tobě vidina bude. U
téhož proroka podobně 46, 13. Dám v Sionu
spásu a v Israele slávu svou. Na památku
toho Simeonova proroctví světí také církev
na den očisty Marie Panny druhého února
hromnici, svíci tak nazvanou, jenž znamená
Christa světlo světa a jenž dává se umíra
jícím do rukeu, aby Christa, spásu, světlo
věčné, na mysli měli. Nad to ještě církev
sv. každodenně v kompletoriu opětuje tu
hymnu Simeonovu na dolíčení toho, že kněží
mají na se vzíti smýšlení a tužebnost Si
meonovu a jak to při modlitbě večerní sluší,
na večer a na schodek života pamatovati a
Christu Pánu s rozženou svítelnicí v ústřety
jiti. Ani to není bez významu, že Simeon
napřed o světle pohanů a nápotom tepruv 0
slávě Židů klade, aaa se v tom přednost lidu
pohanského před židovským označuje. Ještě —
což samovidnojest — přidáváme, že Christus
ovšem byl i světlem Židů a že Se 1 slávou
pohanů státi měl; Židé Christem vyšší osvěty
došli Jo. 8, 12., pohané ale klidu vyvolenému
přivtělení byvše Christa za svrchovanou slávu
považovati mohou a ovšem mají. Leč mluví
Simeon podlé toho, co předevšímIsraelitům
a po přednosti pohanům byl. Ostatně někteř
slova zjevení a sláva za souvztižná berou a
tudy druhý úd podobně ku předložce k vě

šíce místo: slávu lidu israelského překládají
k slávě lidu israelského; smysl tím nemění
se, jen článkovitost vět zřeíměji se ozračuje.
Čteme dále, že slyšíce to Josef a Maria byli
v podivemi nad tim, co praveno bylo o něm.
Praví, že se pod'vili. O Josefovi bychom
toho spíše domněli se, ješto nebyl tak do
všechněch tajemství Božích uveden a v nich
tak, smímeli říci,udomácněn jako Maria. Ale
kterak divila se Maria? Za jedno věc ne
obyčejná vezdy podivnost svou na mysl lid
skou vlívá znova, což se při jistých okol
nostech zvláště děje; za druhé věci ty, ač
známé, nyní V novém, v prorockém světle
jim předneseny byly a tudy rostla podivnost
jejich. Za třetí porovnávání toli rozličných
nebeských a zemských svědků a jich ve
spolná shoda nemohla nepůsobiti nového po
divení. Za čtvrté divili se t. j. více a více
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podivení jejich rostlo a vyššího stupně do
cházelo, ana Maria i Josef vice a vice
v tajemství to vnikali. Hluboká mysl ve
skutcích Božích každým dnem nové stopy
Božího veličí, Boží lásky, Boží svatosti nalézá
a nikdá se nepřestává obdivovati nálezům
a bohatostem jeho nevyčerpatelným.

Simeon ale netoliko vůbec prorokoval,
an radost svou svrchovanou jevil a netoliko
slast vyronila ty prorocké proudy z ust jeho;
on také při svém žehnání jich v předpovídání
budoucích věcí se vydává k Marii matce
Páně se obrátě a netoliko o Christu něbrž
i o bolestech Mariiných prorokuje. Praví
sv. Lukáš: (A požehnal jim Simeon a řekl
k Mari, matce jeho: Foložen jest tento ku
pádu a ku povstání mnohých v Israelu a na
znamení, jemuž odpiráno bude. Požehnal jim.
Kterak? Domněli se mnozí, že Simeon kně
zem byl a že tedy co kněz vykonal nad
Marií a Josefem ono slavné knězské třidílné
požehnání Num. 6, 24. položené: Požehnej
vám Hospodin a ostřihej vás. Ukaž vám
Hospodin tvář svou a smiluj se nad vámi.
Obrať Hospodin obličej svůj k vám a uštědři
vám pokoje. Avšak věc ta, že Simeon kně
zem byl, velmi zábadna jest a v pouhém
požehnání nemůže míti základu, ješto víme,
že také starcové co přirozením jakoby kněží
požehnání v písmě dávali. Také slovo to
má prostrannější význam a vlastně značí
blahořečil jim, blahal, velebil, blahoslavil,
blaženými je býti prohlašoval, Boží milosti a
dobroty jim želal a k takovému dítěti jim
štěstí přál. Jen když Bůh blahořečí aneb
kněz, slovo to žežnati značí v užším smyslu.
Slovo jim táhne se k Josefu a Marii, nevšak
k dítěti, v němž Spasitele svého ctil. A
teď do budoucna se ponořiv duchem svým
a osvícení od Ducha Božího přijav k Marii
se obrátil, jejíž nadpřirozené početí a poro
zení dítěte skrze Ducha svatého poznal:
Aj lento položen jest ku pádu a ku povstani
mnohých v Israelu. Položen jest, či vlastně
leží jak v cyrilském přeložení; slovo leží
od položen jest V tom je rozchodno, že toto
účel, tam ono následek vyznamenává. Leč
rozdíl velik není. Položen t. j. určen jest,
dán jest Fil, 1, 17.—1. Thess. 3, 3. Prozírá
Simeon k slovům Jes. 8, 14. Bude vám
(Christus) posvěcením, kamenem urážky a
skálou pádu a ke slovům Jes. 28, 16, 4;
Já položim kámen úhelný ad., ku kterémuž
místu se táhne písmo často na př. Rom. 9,
99. 1. Petr. 2, 6. Act. 4 11. a Mat. 21, 42.
Určení Páně ku pádu v týž smysl se béře
Jak určení Páně ku povstání; jak tuto člověk
sám také vstávati musí, tak podobně tam
vlastní vinou svojí padá. Páď značí záhubu,
zkázu, zátratu a předpovídá Simeon, že se
mnozí na Christu urazí a jako potknou, padnou

a zahynou, nevěříce v Christa, aniž se jemu
v službu podrobujíce, nébrž proti němu ne
věrou a vzdorou se vzpírajíce, jak to fariséové
a zákoníci z částky větší učinili. O mnohých
ale jiných opak toho projadřuje a dí, že jim
ku povstání položen jest, ku vzkřesu, ku
podnosu, ku vztýčení, ku spáse, ku bláze;
že ty věci povstáním se slyší, viděti z pro
tivy ku pádu. Předpovídá tedy, že mnozí
v Christa uvěří a věrou v něho věčné spásy
účastni se stanou; příkladem takového zdvihu
byli již za věku Páně mýtaři, mýtníci či
celnici a hříšníci, ano 1 nevěstky Mat. 21,
31. Slova vyšná světlo k osvicení pohanů
pronesl Simeon. jax Ře». Nyss. pozoruje,
bez výjimky, aby osvědčil, že Bůh veškery
lidi spaseny míti žádá 1. Tim. 2, 6.; když
ale vece ku pádu a povstání, přidává tu 1
tam slovo mnohým, ješto ani všickni nepadli
ani všickni nepovstali. V pádu se jeví spra
vedlivost Boží, vpovstání se jeví milosrdenství
Boží a mnohými netoliko jedaotlivci, nébrž
také pokolení 4 národové se rozuměji a ve
slově povstání ta obživná, obrodná a obnovná
síla spolu se namítá, kterou národové kře
sťanští svým ku Christu po mnoha odchylech
návratem opět se obnoviti, obroditi, oživiti a
oploditi mohou. V protivě pádu a vstaje
pronáší Simeon určení Páně pro jiné; a'e
on prorokuje též o vlastním Páně osudu a
zkušení jeho osobném. 47 položenjest Christus,
veceSimeon, na znameni, jemuž odpíráno bude.
Znamením rozumí dle vykladačů nejedněch
podlé Is. 8, 18. podivný znak, jenž značí,
projadřuje a pronáší, že Bůh tu působí.
Znakem Christus jest, ješto slovem a skutkem
ukazoval, že v ném Duch Boží přítomen
jest. Podlé vykladačů jiných, a výklad ten
lepším se býti vidí, rozumí se znamením
terč, korouhev, prápor, výtka, znak, k němuž
se pohrnou Jidé, aby proti němu brojili, bouřili
a stříleli podlé Thren. 3, 12. Naláhl lučistě
své a vystavil mne jako znamení ke střele a
vypustil v ledví má dcery loulu svého. Spikli
se proti Christu nepřátelé a veškery mysli
jejich byly na něho co na výtku od Doha
vystavenou obráceny, již za prápor spásy a
za korouhev věčného blahoslavenství sobě
vzíti měli, ale oni výtku tu obrali sobě za
terč a veškery šípy nenávisti své a veškery
střely nevěry proti tomu znamení vychrlovali.
Po celý čas měl Pán roztažena ramena, aby
přijímal národ ku spáse svojí, ale odmlouval
lid Rom. 10, 21. Tudy vece Pavel Hebr.
12, 3. Rozpominejte se na toho, jenž takové
od hříšníků proti sobě odporování snášel.
Vrchol odporu toho spatřen byl v ukřížování
Páně. Výtkou jest Pán a pro vnitrnou od
nosnost a přitklost lidstva ke Christu, všemu
člověku vrozenou, nemůže nikdo ve lhostej
nosti a netečnosti ku Christu ostávati a kdo
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není pro Christa, ten jest proti němu azlí,
nekolní a sebehrdí lidé nemohli leč Christovi
odpírati.

Nyní obrací se proroctví od muk Chn
stových k mukám matky Panny. Zťvou vlastní
dust pronikne meč. V řeckém textu čte se:
Ale 1%tvou vlastní duši, meč pronikne ne
toliko duši Christovu, nébrži tvou duši pro
bodne; podobného i ty s Christem Synem
svým bolu zakusíš. Mečem rozumějí se muka
a bolesti, jichž blahoslavená Panna jak vezdy
a všady, kde Christu se odpíralo, pocitovala,
tak obzvláště tam zakoušela, když odpor a
odmluva ona proti Pánu vrchovala. Meč ten
bolesti byl dvůj, jeden meč slov či pohanění
nebo slyšíc úkory, potupy a růhboty proti
Synu svému vychrlovati, ovšem meč bolesti
útroby prorážeti cítila. Ale ostřejší ještě byl
meč železný, totiž rány, bičování, probíjení
a přibijení Páně na kříži, což veškero Panna
ve vnitru svém nejbolestněji počívala. Cokoli
Christus trpěl, to spolu trpěla skrze soustrast
také Panna, Matka jeho. Tudy se zůve
královnou mučeníků a sv. Jan Damaský
vece, že jako Maria při porození Páně samu
čirou a pouhou rozkoš bez bolesti cítila, tak
při smrti Páně okoušela a okusila bolest,
kterou Jiná žádná matka necítí. Meč ten
sedmibolestným se praví býti obrazně, že
V sedmici co svatém čísle nějaká svrchovanost
panuje. Jak všech sedmero barev duhy
v jednom světle se pojí, tak veškery boly
v jedné bolesti Mariině vespolek splývaly.
Učelná věta, jenž následuje: aby se projevila
ze mnohých srdci myšlení, tato účelná věta
ode mnohých vykladatelů se váže ke slovům
v. 34. a sice kislovům znamení odpiranému,
tak že slova vou vlastní duši meč projde
jen mimochodnou vsuvkou býti praví a zá
vorkou ji obstavují. Avšak buď; což lépe,
ke všem slovům Simeonovým, buď dle jiných
aspoň ku posledním vou dusi meč projde
účelná věta ona se odnášeti musí, poněvadž
slova ta v řeči k Marii držané sotva za pouhou
vstavku považovati se mohou. Již při ká
zaní Christově se ukazovala povaha lidí, an
jedni ku pokání se namluviti dali, druzí ale
v nevěře a hříších více zaryli se. Nejvíce
se to ale u kříže dálo. Ukřižování Páně
jest vrchol bolestí a úkorův jak jeho tak i
mateře jeho a kříž Christa jest jevidlo, jímž
vniterné smýšlení a vniterná povaha člověků
ozřejmuje a jest skoumadlo, jímž ráz člo
věčenstva zkoušen bývá a jímž skryté my
šlénky a náhledy ven na odiv vynikají.
Vstoupila tedy rozhodná doba v člověčenstvo,
aby se buď pro Christa buď proti němu roz
hodlo. A tu se vyjevilo, že srdce jedněch
jsou vnímava, poslušna a pokorna, anajiná
srdce jsou nekolna, zaryta a zavřita pravdě
a milosti Páně. Člověku soběhrdému, pyšnému

sebemoudrému jest Christus 1. Cor. 1, 23.
jak tam Zidům pohoršením a lidem pochoti
a baživosti slízké služným jest Christus jak
tam pohanům bláznovstvím. Kdo pokoren
jest a skutečně pobožen, ten V rozjímání
ukřížování Christova a bolů matky jeho rozkoš
a potěchu čije a vždy novou a novou láskou
ku Pánu a ku Bohu zabárá a obraz umučení
Páně s přístojící Pannou — Matkou jeho
jest náučně zpřítomení nejvyšších idei kře
stanské víry. Kdyby byl Pán v slávě se
objevil, byli by veškeří lidé k němu hrnuli
se a jej co Messiáše uvítali; a kdyby světské
království byl založil a všem sluhám svojim
světskými dobry se oplyvně propůjčoval,
byloby bez mála veškero člověčenstvo k němu
přilaulo, aniž by tím byla se vnitrná povaha
pronésti mohla. Ješto ale Christus na kříži
umřel a kříž svůj následovati veli, tudy ně
kteří ho následují, jiní se ho odpírají, a vni
trná povaha srdcí projevuje se. Tak vůbec
povšechný ráz se v tom vrcholu náuky Páně
ozračuje. Ač i to své místo má, že při
úmrtí Páně mdloba Petrova, bázeň apoštolů,
pepravost Pilátova, bezbožnost Jidášova a
zarytost Židů, ale i láska Janovaa přítulnost
svatých žen na světlo vyšla; což posavad
po veškeren věk se po světě opakuje.

Na Simeonu vystavil Lukáš druhé svě
dectví o Christu po pastýřech. Přistoupá
ku třetímu, k Anně prorokyni. Po čtyr sta
let odmlčel se Duch prorocký v Israelu a
nyní na jednou netoliko prorok Simeon, ale
i prorokyně otvirá ústa, a světlo s nebe
ujavši pozdvihuje se z prachu a budoucnost
8 přítomností spojuje. Ukazuje evangelista,
vece sv. Ambrož, jak i ode vdovského stavu
Pánu při narození úcta se dála; měli zajisté
všickni řádové tvorstva a stavové člově
čenstva poklonu jemu vzdáti, což učinili
andělé, Panna, manželé svatí, chudí lidé
(pastýři), bohatí od východu, učenci (Simeon)
a vdovy. Panna rodí, neplodná plodí, němý
mluví, manželka blahověsti, mudrcové se
klanějí, dítě v lůně plesá, Starec žehná,
vdova prorokuje. O Anně prorokyni málo
vece sv. Lukáš, právě jenom čeho potřeba
se mu zdála. Byla v chrámě aneb lépe
žila tenkráte také Anna prorokyně dcera
Fanuelova z pokolení Aserova ; ta pokročila
ve dnech mnohých živši s mužem svým let
sedm od panenství svého. A ta vdovou byla
až do let osmdesáti čtyr, kterážto nevychá
zela z chrámu, posty i modlitbami sloužeci
noci a dnem. Jmenuje Annu prorokyní;
prorokování, jak jsme toho několikráte do
tekli v písmě sv. netoliko předpovídání bu
doucích věcí, nébrž poznání a vypovídání
také tajemství Božích vůbec znamená. Ta-,
kovou byla Anna, vyšších známostí od Ducha
sv. přiúčastněna byvši. Ale ne jen dle
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ducha, také dle těla, posléze dle povahy ji
opisuje. Byla dcera Fanuelova, dí; Fanuel
nám sice znám není, ale za věku Lukova
ještě přemnohým lidem v paměti ostával;
z pokolení Aserova, které pokolení bylo nej
severněji k západu se rozložilo v krajině
tučné a úrodné, Gen. 49, 20. a chrabrostí
se vyznačovalo, nohu smáčejíc v oleji a že
Jezem a mědí se obouvajíc, jak vece Mojžíš
Deut. 33, 24. 35. Byla pak již podešla
v stáří, byla zletilá, pokročilá ve dnech života ;
ale co více jí ke cti slouží, že sedm let
strávivši s mužem odpanenství svého, ostala
vdovou po osmdesáti čtyr let věku svého.
Záhy v panenství se provdala, jak to na
východě bývá a krátký čas s mužem byla,
sedm toliko let; odtad ale ostávala vdovou,
a dokázala svou k čistotě lásku. Byla již
nyní téměř osmdesátětyrletá; počet roků
těch odnáší se vůbec k stáří a k věkupro
rokyně té, ač někteří nedosti dopadně léta
ta vdovství jejímu přičítají a ji starší nad
sto Jet býti kladou. Větší chválu její pro
nášejí slova dálejší: nevzdalovala se od chrámu
postem a modlitbou sloužic Bohu dnem a
noci. Slovy těmi pobožnost Annina velebí
se. Ale o slovech nevycházela z chrámu
nevšickní vykladatelé se shodují. Jedni
praví, že tu nadsázka nějaká jest a že Lukáš
populárným spůsobem jenom pobožnost její
velebí, jak se druhdy také u násříká: ta neb
ten nevychází z kostela, t. j. pilně v něm
bývá. Leč jiní soudí lépe, že byla jedna
z těch žen, které při chrámě sloužily a
v pobočných při chrámě světnicech bydlely.
Ex. 38, 8. — 1. Reg. 22,21. — 2. Mach. 3, 19.
podobny jsouce pozdějším jahenkám a
jeptiškám. Ta sloužila Bohu netoliko mo
dlitbami ale i přísným životem; posty vece
a modlitbami sloužic noci a dnem. Před
kládá noc před dem, poněvadž s večerem den
u Zidů započínal a půst od večera k večeru
se počítal. Postem sloužila Bohu a tedy
půst v katolické církvi se dobře mezi skutky
dobré počítá. Za noci se Pán náš modlíval
6, 12.v církvi svaté nočná modlení, nokturna
Čl nočniny posaváde trvají. Ticho nočné
člověka K rozjímání upravuje. Viv, vece
Zlatoust b. 42. sbor hvězd, hlubokou tichost
a mnohý poklid a vydej se v rozjímání a
obdivování skutků Božích. Tmy rozveďte
v útrobě tvé kajícnou mysl. David Z. 6,
€. zmýval slzami každou noc lože svoje a
Z. 118, 62. o půlnoci vstával k velebení
Boha, Asaf Ž. 16, 7. rozjímal v noci v srdci
svém a Z. 133, 2. napomíná: W noci po
zdvihujte rukou svých k svatym. Tato pak
pobožná vdova prorokyně přibyla v tťouž
chvili, když Simeon Christa na loktech
pěstoval a Bobu chválu vzdával. Přibyla
či jak blížeji textu řeckého převésti potřeba,

vystoupila k velebení Boha do svatyně a
velebila Boha; v řeckém textu ar9wpolo
ysíro, odměnně velebila, on Simeon jeden
a ona druhý kůr zastávajic. Proto sv. Lu
káš neuvodí slova velebu jejiho, ješto ze slov
Simeonových obsah jeho zračitě se naskytá.
Netoliko pak chválila Boha z toho uště
dření Messiáše svému lidu, nébrž nad to mlu
vila o něm všem, jenž očekávali vykoupení
Israelova. Mluvila o Christu, že tento, jenž
se v rukou Mariiných pěstuje, vykupitelem
Israelovým, vykupitelem a spasitelem Isra
elovi v Starém Zákoně zaslíbenýmjest. Slova
vykoupiti a zbaviti a spasili, leden smysl
řinou, leč při vykoupení přemýšlí se cena,
a tou byla krev Páně, 1. Petr. 1,19. Řecký
text místo Jsraelova čte v Jerusalémě, kte
réž slovo se pojí se slovy: vsem co očeká
vali vykoupenív Jerusalémět.j. lidem Jeru
salémanům ; jiné čtení řecké vypouští před
ložku ©, ve a pojí slovo to s předešlým
rčením vykoupení Jerusaléma. Vulgáta čte:
Vykoupení Israelova, což jest výklad slova
Jerusalém, ješto nemělo toliko hlavité město,
nébrž veškeren Israel vykoupen býti. Dobře
však hlavité město pro chrám celý národ
zastoupá. Očekávali sice veškeří Židé vy
kupitele za doby té, ale ona mluvila k těm,
jenž ve vykupiteli Spásu duchovní ždáli,
nepak k těm, jenžto se v něm nějakého po
zemského krále domněli. Ještě přidáváme,
kterak někteří upozornují na význam jmen
Anna milost, Fanuel obličej Boží, Aser
šťasten, blažen a praví, že se totroji na Anně
vyplnilo, an uzřela obličej Syna Božího a
tím oblažena byla. Pro ten mystický význam
prý sv. Lukáš přidal ona jména. Důležitější
poznámka jest, že Bůh kněžstvo zavrhnuv
dal vdovou o Synu svém zvěstovati, vdovou
ale, která se postem a modlitbami k tomu
připravila.

Doteknuv málem obojího toho Páně v
cbrámu lidstvu přítomnému od Simeona a
od Anny projevení Lukáš se vrací k dálej
šímu vypravování: Vykonavše veškery věcí
podlé zákona Páně vrátili se do Galiléy do
města svého Nazareta. Všechno vyplnili,
vece, a ničeho nezanedbali; tak Panna Maria
všudy příkladem svítila. Ze se tuto u Sv.
Lukáše mezera nachází, na oko se zračí.
Sv. Lukáš vynechal příchodu mudrců a útěku
do Egypta. Kdy mudrcové z východu přišli,
o tom jsme Mat. 2, 12. mluvili a ačkoli neví
se místně a určitě o přibyti jejich, předce
nejvhodněji klade se před obětování Páně
v chrámě Jerusalémském. Utěk do Egyptu
dál se po tom obětování, ač nesbodují se
v tom, zda z Nazareta se tostalo, či z Be
tléma, kam prý se dřívěji na chvíli vrátili
rodičové Páně. Jiní dokona se na tom sta
noví, že útěk do Egypta se stal z Jerusaléma
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samého, kdež byli Josef a Maria na úklady,
o nichž anděl jim byl již vypravoval, pro
roctvím Simeona z nova upozorněni a snad
od samého anjela místněji vyučení. Jistá
věc jest, že útěk do Egypta nemohl před
cházeti před obělováním Páně v chrámě,
ješto Lukáš výslovně praví, že se to oběto
vání Páně stalo, když se naplnili Mari
dnové očistoty, t. j. čtyrycátého dne po na
rození Páně. Proč Lukáš toho obojího mlče
ním pominul, nevíme na jisto, ač některým
se vidí, že to učini!, poněvadž nových a
jiných okolností, než které Matouš vypisuje
nevěda, nevolil tentokráte pouze z Matouše
vypisovati ty příhody. Dokládá zato Lukáš
toho, čeho pominul Matouš o mládí Ježíšově
napřed vůbec a povšechně je líče, nápotom
zvláštní případ vypravuje. Obecné líčení
ono se zavírá slovy: Diřé rostlo a mocnělo
plno jsouc moudrosti a milost Boží byla v ném
aneb dle řeckého na ném či nad ním. Po
dobného něcobyl tamvk.1,80.0 Janovi pra
vil; cotu dí o Christovi, jest mnohem vzneše
nější, an Syn Boží podlé člověčenství nosi
telem pravdy a milosti býti maje ovšemjiný
vyneslejší vývoj míti musil; tudy praví 0
Christovi, že byl pln moudrosti co odvěčná
Boží moudrost, čebož o Janovi nepraví. Rostlo
dítě a jak rostlo podlé těla, tak mocnělo
duchem. Ale o tom Páně mohutnění ducho
vém rozcházejí se theologové na dva tábory.
Jedni praví, že Christus podlé ducha lidského,
jejž přijal, nemohutněl, ješto hned při početí
pln Ducha sv. a milosti jeho byl, nébrž že
toliko vnitrnou duchovou moc vně více a
více projevoval a pronášel. Jiní ale soudí,
že Pán skutečně také podlé ducha více a
více se rozvíjel, ješto dle člověčenství vyjma
jediného hříchu nám roven býti chtěl, a tudy
také stupnům rozličným rozvoje lidského
ducha se podroboval, ač každou chvíli božské
přírody a bytě své povědom ostávaje. Nu
svědčuje prý náhledu tomu ozvláště výrok
sv. Pavla Hebr. 5, 8., kdež o Christu Pánu
dí, že z těch věcí, které trpěl, učil se po
slušnosti. Náhled prvnější mezi theology
téměř obdržuje; leč o tom nám hned níže
mluviti přijde, an Lukáš nám opěttotéž ještě
jednou opětuje.

Sv. Lukáš udává ale spůsob, jakým
dítě Ježíš mocnělo duchem plno jsouc mou
drosti či dle textu řeckého, naplňujíc se,
naplňováno bývajic moudrosti; jest příčestí
přítomného času a značí postupné v mou
drosti prospívání aneb dle jiného výkladu
posloupný moudrosti přirozené výjev. Slova
dalejší: a milost Boži byla v ném buď dá
vají příčinu, proč dítě Božské naplňovalo se
moudrosti, poněvadž totiž milost Boží vněm
byla. A tu yaor;, gratia, značí vlastně milost.
Aneb naznačují vysledek moudrosti v životě

od Christa projevované, dodrolébeznost Boží
znamenajíc, tak že xzore,gratia, zalíbení značí.
Ještě jiní ale za to mají, že slova ta raději
o sobě stojí, nezávisíce ani co příčina ani
co následek od předešlého, nébrž novou my
šlénku ku předešlé přičinujíc. Milost Boží
v něm byla ovšem bez míry Jo. 3, 34. a ta
milost původem byla toho pacholete Ježíše
se chování přemilostného, z něhož jasné vy
svítalo, že pachole to jest ozvláštním před
mětem Boží lásky a zalíbení Božího.

To o mládí Ježíšově vůbec předeslav,
vypravuje nyní z nesčíslných událostí jednu
z dvanáctého léta Paně.

41. I chodívali rodičové jeho po
všechna léta do Jerusaléma na slav
nost paschy. 42. A když byl v létech
dvanácti a oni vstupovali do Jerusa
léma podlé obyčeje svátečného 43. a
vykonavše dni, když se navracovali,
zůstal pacholík Ježíš v Jerusalémě,
aniž věděli toho rodičové jeho. 44.
Domnějíce se pak jej býti v družině,
ušli den cesty a hledali ho mezi při
buznými a známými. 45. A nenalezše
navrátili se do Jerusaléma, hledajíce
ho. 46. A stalo se po dnech třech na
lezli jej ve chrámě, an sedi mezi uči
teli, poslouchaje je a otazuje se jich.
47. Užasli se pak všichni, jenž jej
slyšeli, nad rozumností a odpovědmi
jeho. 48. A uzřevše (rodiči) podivili se.
I řekla matka jehok němu: Synu, proč
jsi učinil nám takto? Aj otec tvůj a
já s bolestí hledali jsme tebe? 49. A
řekl k nim: Což jest, že jste mne hle
dali? Nevěděli-li jste, Že v tom, Což
jest Otce mého, musím já býti? 50. A
oni nevyrozuměli slovu, kťeréž mluvil
k nim. 51. A sstoupil s nimi a při
šel do Nazareta a byl poddán jim. A
matka jeho zachovávala veškera slova
ta v srdci svém. 52. A Ježiš prospi
val moudrosti a věkem a milostí u
Boha a u lidí.

O celém mládí Ježišově, o němž apo
kryfická evangelia tolik vědí, nevypravuje
leč jediný Lukáš, jediný příběh tento o jití
pacholete ve dvanáctém létě do Jerusaléma.
Třikrát do roka musili Israelité Ex. 34, 24.
před tváří Hospodinovou se ukazovati, dříve
u stánku, nápotom od časů Šalomounových
ve chrámě, ve slavnost paschy, letnic a stánků
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Deut. 16, 16., aby tamk Bohu modlili sea
obětě jemu přinášeli. Ženy nebyly povinny
pouté ty vykonávati, avšak pobožné ženy
samy se na ty svaté cesty vydávaly, nad
to pak královna všech zbožnic Maria! Také
to škola Hillelova ženám na pascha předpi
sovala. I chodivali rodičové jeho po všechna
léta do Jerusaléma na slavnost paschy, Vy
pravuje sv. Lukáš. O jediném svátku pa
schy zminuje, ješto o tom jedině za příčinou
spoluputování Ježíšova mluví. Nebo dále
vypravuje o Ježíši: A když byl v létech dv1
náck, a oni vstupovali do Jerusaléma podlé
obyčeje sválečného, a když vykonavše dni se
navraceli, zůstal pacholik Ježiš v Jerusalémě,
aniž věděli rodičové jeho. Dálo se to spolu
cestování Ježíšovo, vece Lukáš, když byl
v létech dvanácti. U Israelitů při skončení
léta dvanáctého vycházel syn z područí ot
cova a stal se podrobencem či synemzákona,
Sspočatkem třináctého léta k zachovávání
všech náboženských obřadů byl zavázán a
co svobodník do obce a církve israelské při
jat. Tudy zdá se, že se to podobně i s Je
žíšem dálo, a že tentokráte ponejprvé do
Jerusaléma putoval, ač jiní jinak myslí. Ro
diče bez mála po sedm dní byli v Jerusalé
mě ostávali podlé toho, že za sedm dní tr
vala slavnost Ex. 12, 15. Lev. 23, 6. Deut.
16, 2., ač nikdo nebyl povinen po všech
osm dní v Jerusalémě meškati a někteří již
dne třetího zpátky se dávali. Když pak oni
se navracovali, zůúslalopachole Ježiš v Jeru
salémě a nevědělirodičejeho. Proč Ježíš ostal
v Jerusalémě, sám níže 49. v. vyslovuje, že
chtěl obírati se věcmi k Otci nebeskému se
odnášejícimi a nějaký moudrosti své problesk
a nějaký prokmit slávy své projeviti před
těmi, jenž dle své domnělé moudroty z těch
prokmitů o původu jeho souditi měli. Ale
kterak nevěděli o tom rodičové a domněli se,
že v některé družině se nalézá ? Některým se
zdálo, že Ježíš, když váhali rodičové pro
některou ještě záležitost z Jerusaléma vy
jíti, dožádal se u nich dovolení, aby ku pří
buzným podobně v Jerusalémě ještě meška
vším se odebrati směl. Obdržev je, že sice
potrval některý čas u příbuzných, ale když
tito se z Jerusaléma ubírali, nešel s nimi
nébrž do chrámu, rodiče ale jeho, myslíce,
že odešel s příbuzenci a známými, že ná
potom odešli sami také z Jerusaléma, Ježíše
na prvnim noclehu najiti se nadějíce. Z toho,
co jsme 0 svobodství pacholíků dvanáctile
tých u Israelitů pověděli, patrno jest, že tu
nebylo žádného dovolování potřebí; aniž
také Josef a Maria nějakou nedbalostí se
provinili Ježíšovi vůli svobodnou davše, jak
zákonitě skutečně mu přislušela. Na vý
chodě jinoch tak dobře jak děva mnohem
dříve dospívá a proto již 3 koncem dvaná

ctého léta z poslušenství otcova u Židů sy
nové vymanování bývali. Poutníci do Jeru
saléma i odtud v Karavanách či v druživach
putovali, žalmy pějíce a modlíce se. Oby
čejuě lidé jednoho neb i více míst spolu tá
hli, ženy se ženami, muži S muži, mláden
cové s mládenci, panny s pannami, atudy
nešla rodina celá pospolu a rodičové Ježíšovi
nemohli před večerem věděti, zdali Ježíš
S družinou mládenců šel či nešel. A nemu
sila-li ona moudrost Ježíšova, o níž Lukáš
pravil 40. v., rodičům veš«xerou péči o Je
žíše odnímati? Takto domnějice se, že Ježiš
jest ve společnosti pocestné, usli den cesty,
vece Lukíš, a večer Aleďali ho mezi zná
mými a přibuznými a snad u rodiny Marie
Aféovy Mat. 13, 55., ježto noclehové opět
podlé rodin se díli. Kde ten první nocleh
byl, o tom nevíse, ač někteří praví, že první
nocleh býval v Sichémě, dvavácte poutni
ckých hodin od Jerusilém: vzdáleném, jiní
ale ještě před Bételem v Birehu asi čtyry
hodiny od Jerusaléma ten prvý nocleh kla
dou na staré podiní se odvolávajíce. Nena
lezše ale Ježíše, navrátili se do Jerusaléma,
hledajice ho. A stalo se po dnech třech na
lezli jej ve chrámě, am sedi mezi učiteli po
slouchaje je a otazuje se jich. Někteří vy
kladatelé nemohou dost živými barvami vy
pisovati úzkost a hrůzu, jakou Josef a Ma
ria pojati byli Christa nenalezše a že tudíž,
praví oni, hned v noci Vydali se na cestu
a nápotom celého dne v tom velikém městě
ho bledali, ale tepruv dne třetího nalezli.
Jiným ale se vidí, že s bolestí Christa po
strádali a s bolestí ho hledali, ale 0 mou
drosti jeho přesvědčeni jsouce, tepruv za
rána se na cestu vydali a na noc do Jeru
saléma dostihli. Třetího dae pak hledajíce
ho brzo jej mezi učiteli v chrámě nalezli;
s bolesti ho hledali, ale ne s hrůzou v. 48.
Ježíše lišiti se byla veliká bolest, větší než
jinak u matek a vůbec u rodičů při podob
ných příhodách bývá. Nalezli ho v chrámě
v přístěnkách či raději v přistavených okolo
chrámu světnicech, sálech. vyučovnách a
sbornicech, kdež učitelé zákona přednášeli,
an posluchači. učnové a hosté na kobercích,
ložcích a poslamkách kolem rozhostění se
děli. Tu se dovolovalo každému hostovi s
otázkou se vytasiti a pochybnosti své před
nésti, o jiných náhledech a výkladech zá
kona se v rozmlouvaní dávati, takže vy
učování to a ty přednášky spůsob disputace
a přetřesu tytýž na se přijímaly. O čem
Pán řeč tam vedl, Lukáš nepraví; domaněli
se ale přemnozí, že se jednalo 0 samém
Christu, o proroctvích na něho se odnáše
jících, a evangelia apokryfická ev. inf. arab.
c. 50—53. evg. Thomae 19. o nemálo otáz
kách tam tehdá přetřásanýchrozprávějí; leč
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vypravování to nemá historického základu
v tradici, jenž o tom dokona mlčí. Zdá se,
některým, že Christus Pán tuto více uče
níka než učitele představoval, a jak vece
sv. Rehof Vel., že chtěl učen býti ten, jenž
podlé božské bytě své pramen vší moudro
sti jest. Avšak Ježíš ovšem také vyučoval
a tím naobrazoval svůj budoucí úřad, jak
tam již v obřízce se vylití krve na kříži
předobrazovalo a předujímalo. Ne nadarmo
dí Lukáš, že Christus seděl uprostřed učitelů.
Výpadek toho byl, že, jak dí dále sv. Lukáš,
užasali se všicknm.posluchači nad rozumno
stí a odpověďmi jeho. Divili se ale naď
rozumnosti jeho vůbec a zvláště nad tou,
jenžto se projevovala v odpovědéch jeho, že
syn tesařův ve školách vyučen nebyv tako
vou moudrostí proslouti může. Rodičové ale,
vece Lukáš, vidouce jej podivili se, an Spa
třovali jej mezi učiteli, co nad jeho odpo
vědmi se divili; žeby již nyní netoliko sly
šeti ale 1vyučovati hodlal, toho nenadáli se
a tudy podivili, aneb jak text řecký silneji
praví, užasli se. A maťkajeho pravila mu:
Synu, proč jsi nám to učinil? Matka to pra
vila, nepravil toho Josef, ješto úcta bránila
jemu, kteryž byl toliko pěstounem Christo
vým. Matka pravila, ne vytýkajeci, nébrž, jak
druhdy Zalmopěvec Bože můj, proč jsi mne
opustil ? toužeci, tajemství takoveho jednání
Ježíšova uctivě skoumajeci a něžně k Synu
se touleci: Proč jsi nám učinil takto? Ne
učinila otázku před jinými, nébrž dle útlosti
mysli své soukromě ji Ježíšovi předložila.
Takto jsi učinil nár, totiž an jsi nás opu
stil. Hle, otec tvůj a já s bolesti hledali
Jsme lebe. Ze slov těchto bychom téměř
soudili, že před jinými otázku tu položila,
an podlé obyčeje Josefa otcem jmenuje, aby
všebo podezření a divení se Židův ušla, alei
to možno, že slova očec bez dálšího varování
se co obyčejně užívaného upotřebila. Jak
Maria v materské něžnosti se tázala, tak
Ježíš v synovské útlosti odpovídá, ač pak
při tom vyšší bytnosti své se dotýkaje: Což
Jest, že jste mne hledali? Odpovídá jim, ač
jen matka se byla otázala, ješto ovšem
v otázce Mariině také otázka Josefova sezahrnovaia.© Nevěděliližjste,ževtom,což
Oíce mého jest, býli musim? Jakož otázkou:
proč jste mne hledali nevytýkal jim péči
roditelskou, nébrž namykal jenom, že Otec
nebeský mu výše než zemská matka a než
pěstouu stojí, tak také otázkou: Nevěděli
jste, že v tom, což Otce mého jest, musím
býti? nekárá nějaké jejich nevědomosti. Vě
deli oni z řečí anděla, z řečí pastýřů, z řečí
Simeonových a Anniných, že Spasitelem
světa jest; ale že v mládí již vyučovati bude,
toho věděti nemohli. Nekárá jich, nébrž je
vyučuje a vykládá jim o určení svém a 0

právu, jež otec nebeský svrchovaně výše
nad právo mateře zemské k němu má. Náukša
ta více ve skutku než ve slovech spoléhala
a slova ta s něhou pronešena jenom co ko
mentár k skutkům těm přistupují. Ale co
se rozumí slovy: v fom, co jest Otce mého ?
Někteří rozumějí místo a dávají smysl, v tom
mistě, jež otci mému patři, kdež lidé se vy
učují a Otci klanějí. Jakoby pravil: proč
jste mnoho mne hledali, ješto jste vědéti
mohli, že jinde nebudu než v domě Otce
svého, ve chrámě? Jiní však lépe za to mají,
že slova Páně prostranněji se nesou a že
zří ke všemu, k čemu od Otce ustanoven
byl, tak že smysl jest: Nevěděliž jste, že
záležitostmi Otce svého se obírati musím ?
Podobně Jo. 4, 34. vece: Můj pokrm jest,
abych činil vůli otce svělv nebeského. Sám
tuto napřed ostříhá onoho velení, jež nápo
tom vydal Mat. 10, 37. Kdo miluje otce neb
matku vice nežli mne, není mne hoden. Staří
vykladatelé již pozorovali, že v slovech Očce
mého důraz spočívá a že jakýsi protiklad
v nich jest slov od Marie pronešených : Olec
tvůj, ač nesmíme té váhy jim přidávati, jaké
jim mnozí přičítali a tak strohou protivu
jak Theofylakt v nich nalézati. Výrok ten
Páně proti nejedném bludařům pravdu v sobě
chová, proti Ebionitům a proti Gnostikům
před jinými, z nichž oui Josefa otcem Páně,
tito Boha Zákona Starého nedobohem býti
pravili; a jinak též výrok ten svrcbované
účinky na myslech lidských působil. Ne
jednou potkáváme se v životech světců a
světic Božich, že rodičové nemohli vyroz
uměti povolání syna neb dcery své, když
Bůh k vyššímu, bohomyslnému žití je povo
lával. Ale i to význam svůj má, že Ježíš
nemohl leč v Jerusalémě v jediněm chrámě
nalezen býti. Jerusalém jest obrazem církve
a jediný chrám jeho jest obrazem jednoty
církve katolické; kromě té jednoty, mezi
jinými sbory darmo se hledá Christus. A
má každý starati se, aby takový Jerusalém
měl v útrobě své a tam ustrojiti má chrám,
v němž by Ježíš byl a vyučoval. Pro vele
obsírný obsah svůj nebyl výrok ten Ježíše:
v tom musim býti, co jest Olcovo, hned v celé
prostrannosti své rodičům Páně zračit, což
tepruv časem svým státi se mohlo,an z dá
lejších činů a příběhů Páně vyrozuměti te
pruv mohli, které jsou ty, v nichž býti musí,
záležitosti Otcovy. Spása lidstva: zajisté spů
sobem andělstvu nepřístupným l. Petr 1, 11.
provedena byla, a Christus zova Boha Ot
cem svým spolubytnost a jednovůli s Otcem
sobě připisoval. Tudy nám nedivno, že onž
nerozuměli řeči, kterou k nim pravil, aniž
potřebí slova ta k jiným lidem táhnouti, ješto
se skutečně Marie a Josefa týkala; nebo
metafysická povaha a podstata Ježíšova ne
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mohla hned v celé své hloubi a výši od
nich pochopena býti. Leč ačkoli tentokráte
Ježíš povědomí vyšší bytnosti svojí před
nimi projevil, předce neroztrhnul svazku
toho, který jej s rodiči spojoval. Nebo vece
Lukáš dále: (A sestoupil s nimi z Jerusa
Jéma na výšině ležícího a přišel do Naza
reta a byl poddán jim. Nevyzouval se Pán,
ač dle své výsosti moba, z poslušnosti od synů
rodičům povinné, nébrž poddán byl netoliko
Marii božské matce své, nebrá i samému
Josefovi také. An ten, jehož svět poslouchá,
předce poslušen byl rodičů svých i domně
lého otce Josefa, které dítě, vece sv. Augu
stin, může se z poslušenství k rodičům vy
tahovati? Mnoho činil Christus po téch osm
nácte let ode dvanáctého do třicátého, ano,
jak Beda dí, mnoho mluvil a činil Christus
po třicet let svojich, ale z nich Lukáš vy
týká věc hlavnou: Poslušen byl rodičů, věcí
jiných mlčením pomíjeje. Slovo to poslusen
byl náramnou v církvi působnost vyvíralo.
Nesčíslní řádové od sv. Benedikta až na
naše Časy a hned před ním na východě i
pa západě nesčíslní soukromaíci a bezčetné
soukromnice ve slovech těch toli moci na
lézali, že po veškeren život svůj V nich se
kochali, jimi se Spravovali a Za stravu svou
je pokládali. Poslušnost stojí výše než obet
1. Reg. 15, 22., tu jiná pleť, tam vlastní vůle
se usmrcuje, jak dí sv. Reh. Vel. A sv. Ber
nard vece: Váháš-li následovati příkladu
lidí vposlušenství, jistě nebude tobě neslušno
následovati příkladu Božího.

O divech, jež konal za mlállí svého Je
žíš, mnoho evangelia apokryfická vypra
vují, ale církev zamítá je, an co prvý zázrak
Jo. 2, 11. byla voda ve víno proměněná.
Po léta ona poslušen byl Christus i Josefa
a poslušen byli v tom, že mu pomáhal
také při pracování, jak Mat. 13, 55. jsme
toho šířejí dotekli. To byl největší zázrak
Páně, ta poddanost jeho a ten slávy své od
věčné před lidmi úkryt. Ata odtulnost jeho
od světa a to oslavy před lidmi se odřikání
bylo částkou spásy člověčenstvu zjednané
a dilem záslnh jeho před Bohem, jejichž
blahé účinky se na lidi odlívaly. I to se
zračí,jak již Origines dí, v poslušnosti Páně,
Ze při poslušenství na vněšné postavení, ne
pakna vniternou povahu a hodnost toho, je
muž poslušenstvím povinni jsme, pohlédati
potřebno, ješto Ježíš ovšem neskončeně a
nepřirovnaně výše nad rodiče své stoje jich
poslušen býti neodpíral.

Maria pak zachovávala slova ta v srdcí
svém. Podobně pravil již výše 19. a zde
opět praví. Vypravoval o Marii a Josefu,
že obá hledali a divili se a jiné dřívěji věci
o obou dotýkal společně; o skládání a za
chovávání ale slov Páně v srdci vezdy 0

jediné Marii povídá. Byla to zvláštní boho
myslnost Mariina, za kterou napořád více
a vice vnikala ve slova Páně a vezdy zra
čitěji A předsta
vovala v tom církev, jejíž náznakem Ap.
12, 1. jest, která v nejvýtečnějších synech
a dcerách svojich s nekonečnou rozkoší a
S nebeskou blažeností kochá se v rozjímání
slov Páně a ukrytý život jeho v nejsvětější
Svátosti neustávajíc ctí a velebí. Po osmnácte
let nie nevíme 0 Christu, leč že poslušen
byl a rostl milostí a moudrostí a o Marii
nic jiného, leč že zachovávala slova Chri
stova v srdci svém. Blažen, kdo těch pří
kladů následuje! Mojzíš v Starém Zákoně,
jenž žil na poušti po čtyrycet let, naobra
zoval ten odloučený Život Páně, v němž nám
dán příklad, kterak v skrytém sloužení Boha
rozkoš hledati a pokory pilni býti máme.

Končí Lukáš veškereu ten život ukrytý
Páně: A Ježiš prospival moudrostí a vékem
a milosti před Bohem a přeď lidmi. Již výše
v. 40. podobně pravil o dětství Páně ; tu
přidává o milosti přeď lidmi, ješto nyní vestyčnostslidmivcházel.© Vékemvece,fd
xe, prospival, (Což ovšem samo sebou roz
umí se, ale předce přidává to Lukáš, aby
naznačil, že v podobném poměru jak se roz
víjel věkem, také v moudrosti mohutněl a
že věk byl podmínkon dálejšího jeho v mou
drosti prospěchu. Jiní tím slovem řeckým
vzrůst slyší prohlídajíce spolu ku podobnému
o Samuelu vyroku L. Reg. 2, 20., leč slovo
to V písmě sv. téměř všady, jediné místo
Luk. 19, 3. vyjímaje, věk znamená. O mou
drosti napřed klade netoliko, že byl právé.
důka4 moudrosti té ve dvanáctém létě pro
jevené předložil, nébrá vůbec dí, poněvadž
moudrost jeho ač vyvíjejíc se svěkem vezdy
předkovala u Pána. Moudrostí se míní po
znání božských a lidských věcí, rozumny 0
nich úsudek a opatrné jica užívání. Milosti
prospival u Boha a u lidi. Výše v. 40. pra
vil, že omělost Boží byla v ném a vytýkal
slovy těmi příčinu vzrostu Páně v moudrosti;
tuto pak slovem mělostiudává následky pro
spěchu Páně v moudrosti a slovo mělosťznačí
tu lásku, přítulnost, zalíbenost, náchylnost,
přízeň. Poněvadž více a více v boholibé
moudrosti prospíval, tudy také u Boha, jenž
jej Mat. 3, 17. synem, v němž se mu zali
bilo, jmenuje, i u lidí, jenž |milostnosti jeh »
se více a více obdivovali, větší a vétší př.
zně a libosti docházel. V jakém ale smysln
Pán v moudrosti prospíval? Výše v. 40.
jsme pověděli, že se tu dva náhledové roz
cházejí. Jedni svatého Cyrilla a Jana Da
maského následujíce mají za to, že pro
spívání to bylo jenom větším a větším pro
jevováním a že v tom smysle Pán prospíval
v moudrostí co člověk, jak se 0 slunku
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praví, že roste od rána do poledne. Jini, a
mezi nimi sv. Athanasius a Ambrož, drží,
že Pán skutečně prospíval, poněvadž sku
tečně člověkem byl, an prospívání v moudro
sti klade Lukáš na rovni s prospíváním ve
věku a tudy jak toto nebylo napohledno a
postavno, nemohlo prý ani ono býti. Ku kte
rému náhledu se přivineme? Tolik jisto jest
a každý musí připustiti, že prospívání Páuě
se převelmi vd obyčejného prospívání oby
čejných lidí lišilo. Ustavičně ve spojení byt
ném s božstvím ostávaje nebyl vázán naje
díné postřežné, zkušebné a přezvědné posti
hování a poznávání, moha vlivem božství
na člověčenství známosti docházetí bez po
střehu a přezvědu, ač i tuto zdá sedle Fil.
2, 7. zmařil se a vlívání onoho se odřekl,
tak že i Mar. 13, 32. o času dne soudného
nevěděti se pravil, na pouhý, obyčejný, či
stolidský rozvitek se obmeziv. Ač nám vezdy
skrytým ostane tajemstvím, jakou měrou
působení božství na prospěch v moudrosti
vlívalo, předce každý musí tomu přisvědčiti,
že vliv ten nemohl bezůčinným býti, ana
bezhříšná člověckost jeho svrchovaného vlivu
toho všelijak chopna byla. I tomu také
přisvědčíme, že tatáž bezhříšná a nezkalená
mysl Páně již přezvědně a postřežně musiia
všechny věci ve mnohem dokonalejší zračí
tosti nazírati, než to u všech ostatních lidí
se děje. Ještě pak jisto jest, že blohočlověcké
povědomí Páné vývinu podléhati nemohlo.
V Christu božská příroda osobovala či 0so
botvornou byla a příroda člověcká a duše
jeho lidská v božské přírodě osobnost svou
palézala. Osobenství ale sebou sebevědomí
obnáší a lidská duše Páně musila pro to
přeúzké s božstvím spojení přiúčastnovati
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se nekonečné moudrosti, pokud toho schopna
byla: I měl tedy Ježíš hned od okamžiku

početí svého všemožnou mondrost a tudy
veškero prospívání a veškeren pokrok jeho
záležel v postupném vyjevování moudrosti
od počátku v něm ukryté; pokrok nedál se
tak v něm, jak raději v těch, kteříž ten vý
jev a pokrok postřehovali a jemu se obdi
vovali. Scholastikové rozeznávají trojí po
znání Páně. Jedno poznání blažené čř viďné,
podlé něhož Christus od prvého okamžiku
svého vtělení bytnost Boží co člověk, pokud
člověcká schopnost stačuje, bezprostředným
názorem poznával; druhé jest poznání vlité,
podlé něhož lidská duše Ježíšova od Boha
dokonalého poznání všech poznatelných věcí
dosáhla, tak že Ježíš i co človér poznáním
svým stvořených věcí nade vše anděly vy
nikal. Třetí poznání jest dobyté či zkušebné,
kteréhož Ježíš obyčejnou činností člověcké
poznávací mohutnosti docházel. Předmětové
toho poznání nejsou rozdílní od předmětů
poznání vlitého a rozdíl ve spůsobu poznání
jen se nalézá. Pokrok vlastné řečený při
prvních dvou poznáních nemožným jsa na
poznání třetí se obmezuje. Ještě pozorovati,
že. předkládá milost či libost u Boha před
zalíbením lidským, an toto na onom spoléhá,
ač ovšem pravé-li jest. Ostatně svatí otcové
učí, že Christus v nás neustále prospívati
má, že totiž jeho moudrost a Svatost má u
nás vezdy více růsti a zmáhati se.

S tím přechází Lukáš k veřejnému Páně
životu a napřed jedná o předchůdci Páně
a o jeho přípravách pro Pána strojených,
jimíž se naplnilo proroctví andělovo 1, 13.
a Zachariášovo 1, 76. nn.,že v duchu Eliáše
vystoupí.

Hlava III.

1—20. Jedná o kázaní Jana Křestitele; nej
přize určuje čas kdázaní onoho, 1. 2. dále
povšechný předmět kázani jeho udav 3—9.
mistněji některá zvláštní napomínání jeho
uvodi 10—14. a Janův poměr ku Chri
stovi. liči ©—18, načež předevzátkem o
vězení Jana Kř. dotýká. Posléze o kře
stu Páně vyloživ 21. 22. rodokmen Páně
po přeslici vystavuje.

1. Léta pak patnáctého vlády Ti
beria císaře, když Pontský Pilát spra
voval Judeu, tetrarchou pak byl gali
lejským Heródes, Filip pak bratr jeho
tetrarchou Iturejské a Trachonitské
krajiny a Lysaniáš Abylinským tetrar
chou, 2. Za veleknězů Annáše a Kai

fáše stalo se slovo Páně k Janovi Za
chariovu synu na poušti. 3. I přišel
do vší okoliny Jordánské kázaje křesť
pokání na odpuštění hříchů, 4. jakož
psáno jest v knize řečí Isajáše pro
roka: Hlas volajícího na poušti: Při
pravte cestu Páně, přímé čiňte stezky
jeho, 5. každé údolí bude vyplněno a
každá hora a chlum bude ponížen a
budou křiviny přímými a Kostrbaté
cesty hladkými. 6. A. uzří všeliká
pleť spásu Boží. 7%.Pravil tedy k zá
stupům, jenž vycházeli, aby byli pokře
stěni od něho: Plemeno zmijové, kdož
ukázal vám utéci budoucího hněvu?
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8. Vynestež tedy plody hodny pokání
a nepočiňte říkati: Otcem máme Abra
hama; nebo pravím vám, že mocen
jest Bůh z kamení tohoto vzbuditi děti
Abrahámovi. 9. Již zajisté sekera na
kořeně stromů leží; každý strom tedy
nenesoucí plodu dobrého vyťat a na
oheň uvržen bude.

Sv. Lukáš jediný z evangelistů čas ve
řejného života Janova a Páně místnějším
určením v poměru ku politickým vládcům
ustanovuje a události svaté z vlastivé země
na náměstí a odiv veškerého světa uvádí,
jak toho poněkud podlé slov 1, 3. od něho
očekávati bylo. Nejpruv určuje dobu tu
podlé hlavitého panovníka, podlé císaře řím
ského a praví, že Jan vystoupil léta patnáctého
vlády Tiberia císaře. Tu vám přijde ptáti
se, kdy Tiberius vládu nastoupil, abychom
nápotom patnáctý rok vlády jeho určili. Císař
August, po němž Tiberius pastorek jeho
vládu ujal, sešel 19. aug. 767. po založení
Říma; podlé toho by patnácté léto Tibe
riovo bylo od 19. aug. 781. až do 19, aug.
782, obyčejného časořadí 28. p. Chr. Leč
poněvadž by podlé toho počítání Christus byl
se narodil I. 752., odrazíme-li od dotčeného
čísla 182 dle L. 3, 23. třicet let, a tedy již
po smrti Heróda L. 750. R. sešlého, tudy
některým, kteří jenom o ďřiceti létech Páně
při křestu jeho slyšeti hodlají, se vidělo, po
čínati léta Tiberiova od spoluvládyjeho s Au
gustem (Tacit. ann. 1, 3. Suet. Tib. 20. f.)
ku konci I. 764. neb začátkem 1. 765. A tu
padá patnácté léto vlády Tiberiovy bez mála
o tři léta dřívěji totiž 1.779,1. 26. obyčejného
časořadí, a narození Páně, odtáhnemeli dle
v. 23. naší kapitoly třicet let, připadá na
1. 749. založení města Říma. Náhled tento
o počítání let od spoluvlády Tiberia jest
ovšem podobnější než domněnka, že se léta
Tiberiova mají počítati dle prokonsulárné
hodnosti jeho, an prý takto v provinciech
léta panování jeho čítala se. Pozorují vy
kladatelé, že neužívá Lukáš slova doyr 0
vládě Tiberiově, nébrž zyspovie, a to nakládá
domněnce, že léta od spoluvlády počíná, an
by jinak byl slova čoxn užil, kdyby byl jen
o samodržení Tiberiově mluviti hodlal. Jiní
za to mají, že netřeba mnoho slov 0 tom
šířiti, an Pán při křestu svém ovšem vice než
třicet let míti mohl, ješto Lukáš vesměs
neurčitě o Pánu vece, že byl stár okolo tři
ceti let. Na tom zatím přestati můžeme,
poněvadž nám tu jde toliko 0 určení veřej
ného výstupu Janova, nepak o zevrubné
určení, kterého léta Pán náš narodil se.

Vládaře povšechného udav přistoupá Lu
káš k určení některých vládyk země svaté.

Heródes Vel. dávno již byl zemfel, syn Ar
chelaus drahně roků byl složen s vlády po
otci nastoupené a správcové římští v Judée
správu vedli; ze správců těch pátým byl
Pootius Pilátus či, jak u nás jej jmenovati
zobyčejnělo, Pontský Pilát, jenž po Valeriovi
Gratovi veleknězosložci správu Palestiny na
stoupil a po deset let ji řídil Jos. Ant. 18,
4, 2. od léta Římského 779. až do 789., načež
odvolán byl na dolehání Vitellia vládaře Syr
ského. Byla ta vláda pohanů nad Židy již
nějakým názaakem, že pohané dobudou
království nebeského od Židů zavrženého.
Pilát jménemŘímanů vládl jenom nad Judéou
a Samarií, ješto Římané částí po Reródu Vel.
dvěma synům jeho, Antipovi a Filippovi při
padlých jim ponechali. Tudy Heródes t. j.
Antipas bezrázný chytrák a požitbář, o němž
Mt. 14. šířeji řeč byla, tetrarchoval a byl
tetrarchou, čtvriákem, vládykou čvrtého dílu
či vládařem oddílu svaté země v Galilée a
Peree velmi dlouho, od smrti otcovy 750. až
do výhostu svého 792. do Hispanie (Josef
FI. B. J. 2, 9, 6.). Bratr Antipův Flip tetrar
choval od smrti otce svého Heróda Vel. 750.
až do smrti své 787. Jos. ant. 18,4, 6. a sice
v Ituree a Trachonitidě a příležitých krajin
kách; ležely ty země za Jordánem severo
východně a přiléhaly s jedné strany k horám
arabským, s druhé strany k horám libánským.
Sám Filip, o němž Mt. 14. byl nejlepší ze
synů Heródových a o lidi sobě poddané
pečlivě bděl. Lukáš jak tam u Antipy tak
i tu při Filipu jen hlavité krajiny jmenuje,
jiných pomíjeje.

Všechny ty krajiny ležely ve svaté zemi.
Mimo svatou zemi ležela Abžléna; sv. Lukáš
o ní zminuje za tou příčinou, poněvadž krajina
ta druhdy Heródovi Vel. patřila od Augusta
císaře mu darována byvši Jos. B. 1, 20, 4.
Ant. 15, 10, 3.; nápotom po smrti Heródově
když na čtvero dílů země jeho rozděleny byly,
na časdostala se Lysaniovi sice, posléze ale
za doby, v níž psal Lukáš, napřed Heródu
Agrippoví I.či staršímu a pak AgrippoviIL.
náležela. Jos. Ant. 18, 6, 10. 19, 5, 1. 20,
T, 1. Bell. 2, 11, 5, 2, 12, 8. Krajina či
tetrarchie ta od města Abily prozvanáležela
k severozápadu od města Damašku k hoře
Antilibanu přiléhajíc. Když Jan Kř. veřejně
na odiv světa vystoupil, byla Abiléna v rukou
Lysaniových a i nápotom po nětn jméno po
držela, jak z dotčených míst u Josefa Flavia
viděti. Jestli Lysaniáš ten mladší byl po
tomkem Lysania staršího nad Chalcidským
královstvím na Libanoně panovavšího a ná
vodem Kleopatry usmrceného, neprůvodno
sice pro nedostatek svědků, avšak velepo
dobnojest; leč Abilinská tetrarchie mladšího
Lysania mnobem byla těsnějšího obstihu a
objemu, než ona říše Chalcidská Lysania
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staršího. Ze Lysanias mladší skutečně tetrar
choval v Abiléně, nasvědčuje také peníz s jeho
jménem u Sestiniho Lettere numism. t. 6.
firenze 1819. t. 2. a nápis řecký u Abily
palezený (Pococke II. $. 177.). Abila město
při Antilibanu rozeznává se od jiných měst
téhož jména v Dekapoli a jinde rozlehlých
Jos. ant. 5, 1, 1. Bell. 2, 13, 2. 4, 7, 5.

Klademe o krajince té obšírněji, poněvadž
za doby dávnější od kritiků bytování tetrar
chie Lysaniovy bylo v pochybnost vzato a
z pochybnosti té námitka proti hodnověrnosti
Lukáše strojena, pro jejížto zniknutí theolo
gové zvláštného výkladu našeho místa se
podjali. Takovým výkladem jest výklad, jenž
tetrarchii Lysaniovu přičítá Filipovi, slovo
Lysanmás neslyše o panovníku, nébrž za
přístavek slova Abiliny maje v ten spůsob:
Když Filip tetrarchoval v Iturée a Tracho
nitidé a v Lysantové Abiléne, v Abiléně, jenž
druhdy Lysaniovi patřila. Výklad ten do
cela jest násilen, ješto opomijí slova, zsromo
xoúvros, podobně při jménu Lysaniově po
staveného; a docela zbytečen jest, ješto no
vějšími badáními na jisto provedeno jest, že
druhý nějaký Lysaniáš v Abiléně za dotčené
doby panoval.

Podlé těch světských vládců Lukáš ještě
církevníky dva, hlavy církve starozákonné
jmenuje, Annáše a Kaifáše, an dí: Za vele
knězů Annáše a Kaifáše, aneb dle jiného
čtení: za velekněze Annáse a Kaifáše, čím
však smysl zhola se nemění, aniž také mizí
ta nesnáze, jemž na slovech těchto vězí. Měli
Zidé jen jednoho velekněze a doby té, o níž
řeč vede sv. Lukáš, jím byl Kaifáš či celým
jménem Josef Kaifa aneb Kajaťfa, ustanovený
od Valeria Grata správce, předchůdce Pilá
tova Jos. Ant. 18,2, 2. Kterak tedy o dvou
veleknězech tu Lukáš mluví? Domněli se
někteři, že Annáš byl náměstníkem vele
knězským, jaký veleknězi dáván býval, aby
jej v Čas nemožnosti a překážky nějaké za
stoupati mohl; zástupce a náměstek ten (sagan)
téměř též váznosti jak velekněz požíval a
sluje vteroknězem či druhým veleknězem
Vpísmě svatém, an skutečný velekněz knězem
prvým, prvoknězem se zove 4. R«g. 25, 18.
Jer. 52, 24. Avšak věc ta záhadna jest,
aniž také té podpory sv. Lukáš potřebuje,
ana se záhada ta dobře ze vlivu Annášova
na záležitosti veleknězské vysvětluje. Aniž
nám vaditi může okoličnost ta, že se klade
Annáš dříve než Kajafáš, jenž tenkráte sku
tečným veleknězem byl; to přichází právě
od té veliké, v jaké stál vážnosti, podlé nížto
se i ve skutcích apostolských Act. 4, 6. také
Dapřed uvádí; vážnost ta nám nebude s po
divením, když pomyslíme, že netoliko on
sám po mnohý rok veleknězoval, nébrž že
pět synů jeho a zeť jeho Kajfa Jos. A, 20,
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9, 1., o němž tuto řeč jest, důstojenství to
veleknězské zastávali. Tudy nám také nebude
toho divno, že se veleknězem jmenuje, ješto
složení velekněži titul ten svůj předešlý po
držovali. Některým vykladačům se vidělo,
že byl Annáš nasiem či présidentem synedria
s titulem velekněze, jejž předešle nosil; jiným
vykladatelům se líbí, že Annáš a Kaifáš stří
dali se v zastávání úřadu veleknězského
podlé roků a podlé slavností Jo. 18, 12.;
leč domněnek těch nedosti podporovaných
o své váze necháváme.

Tak zevrubně udává sv. Lukáš čas vý
stupu Jana Křestitele, pohany i židy, svět
ské i duchovné vládce uváděje, aby, jak
Origenes vece, ukázal, že Christus pro
veškery národy, židy i pohany přišel. Při
zvěstování o narození Jana Kř. 1, 5. činí
zmínku o Heródovi toliko, poněvadž tenkrát
Heródes Vel. vládl celou svatou zemí, jenž
po smrti jeho v ony čtyry tetrarchie se
rozpadla.

Udav šesterým výčtem dobu, když vy
stoupil Jan, nyni přikročuje k vypravování
o něm a o působení jeho. Stalo se slovo
Páně k Janovi, dí, synu Zachariásšovu na
poušti. Velel Bůh Janovi vystoupiti a po
kání kázati. Jak velení to Janovi se stalo,
jestli jenom vniterným vnuknutím, anebli také
vaěšným nějakým hlasem anděla, nevíme
ovšem; rčení sťalo se slovo zhusta u proroků
přichází Is. 38, 4. Jer. 1, 2. 11.13.2, 1.0,1.
a značí buď povolání ku proroctví, buď naří
zení ozvláštního rozhlasu; tu stojí v posled
ním významu, ješto Jan ku proroctví již před
početím povolán byl. Na poušti přijal slovo
to, ješto na poušti 1, 80. od mládí zdržoval
se, tam vychován byv a jako světu umřev,
aby nový život hlásati mohl. Viz Mt. 3, 1.
Na povelení Páně vyšel z pouště hlubší do
krajů lidnějších, ušel k Jordánu a podlé
Jordánu od galilejského moře až do moře
mrtvého, nejpruv s této strany, nápotom s oné
straný řeky té chodil a kázal. Byl to kazatel
od samé ruky Boží v samotě a v ústupu
postem, modlitbami a rozjímáními bohomysl
nými vypěstovaný. Přisel do vsí okoliny
Jordanské kázaje křest pokání na odpustění
hříchů. Tak sv. Lukáš dí: kázal křesťpo
kání t. j. křest, jenž zavazoval ku pokání
Mr. 1, 4. genitiv směru aneb povahy; dá
lejší záměr kázaní toho byl na odpuštění
hříchů; proto měli činiti pokání, aby odpu
štění hříchů nyní od Messiáše jižjiž vystou
piti majícího obdrželi. Výše již Mat. 3, 1
nn. zmínili jsme, že tepruv s třicátým létem
běh učitelský nastoupávali tenkráte, což na
slovech 1. Par. 23, 3. bez mála se zakládalo,
kdež se vypravuje, že David dal sčísti levíty
od třicítiletých a výše. Sv. Lukáš uvádí co
obsah kázaní Janova slova Jesajova proroka
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40, 3. Dí: Jakož psáno jest vknize Jesajáse
proroka: (Slyším) hlas volajícího (muže) napoušti:Připravtecestu© Fáné,příméčiňte
stezky jeho. © slovech těch již při Mt. 3,
3. n. jsme pravili, že nejpřize se týkala ná
vratu z Babylóna a s námykem na východ
z Egypta a na ten Božílidu israelského přes
necesty a přes tisícero nesnází do Palestíny
šťastný Úvod označovala, že Bůh tymž jak
tam běhěm je z Babylóna vyprostí a skrze
stráně, srázy, pádoly, débře a skály jim
pohodlnou cestu sjedná. Podmysl ale vyšší,
jejž tu Jan Křestitel Duchem sv. osvícený
a s ním sv. Lukáš vynořuje, odnášel se ku
přípravě cest Christa Pána od Jana Křestitele
zavedené. Jan byl Alasem úbudným, jenž
lidstvo ve spánku hříšném zalehlé vzbuditi
měl k životu svatému, Christus ale jest
Slovem obrodným, jenž v útrobách lidských
zárod pokání a svatého života zakládá. Sluje
nad to Jan hlasem volajícího na poušti, aby
se tím spolu naznačilo, proč Jan odstoupil,
když Christus byl učeníky svoje sbíral, že
totiž v tom, hlasem býti Christovým, veškera
úloha Janova se zahrnovala. Šesterým čle
nem kázaní Janovo či raději řeč Isajova se
nese a smýsl veškerých šesti členů jest:
Učiňte, aby Messiáš, jenž tudíž přijde, vás
dle duše a ochoty ducha docela připravené
nalezl. Smysl ten v prvém článku obecně
a povšechněpronáší se: Připravte cesty Páně ;
vzato rčení od obyčeje, podlé něhož králům
při slavném příchodu cesty se upravují, ano
někteří sami před sebou sluhy a cestaře
posýlali, aby cesty upraveny byly před nimi.
V čem příprava cest záleží, mistněji klade
se: Upřimče, přímé učiňte stezkyPáně; upří
miti cestu jest ukrátiti ji a sblížiti, oklik a
zápolí zanechati a zrovna a prosto ji vésti,
aby uspíšen mohl býti vjezd krále, aniž
se objížděním meškati musil. Dva členové
ti také od Matouše 3, 3. a Marká 1, 3. se
kladou. Sv. Lukáš ale ještě čtvero jiných
čleaů z téhož proroka Isajáše uvádí, totiž:
Kažďě údolí bude vyplněno a každá hora a
chlum ponižen a budou křiviny přímými a
kosirdaté cesty hladkými. Dva prvnější čle
nové: Každé údolí či vlastně každá débra
či každá débře, každá rozsedlina naplněna,
každá hora a chlum bude ponižen, ti dva
členové, jak viděti, protikladně k sobě se
povahují, údolím všecky doly, hlubiny, otvory,
mezery a podobní nedostatkové se rozumějí;
horou a chlumemveškery výšiny, kostrbatiny,
vysedliny, člupkové a podobné závady slyší
se. To když se učiní, bude následek toho,
že budou křiviny urovnány a kostrbatiny či
cesty kostrbaté stanou se cestami hladkými.
Dvěma těma posledníma členomaprotikladný
ma prorok a po něm Jan Křestitel následek
přípravy předešlé vytýká. Chcemeli obrátiti

obrazná slova ta na lidi, jichž týkají se, tedy
čtverého připravování srdcí lidských zde vy
máhá Křestitel. Co se vzdalovalo, má se
sblížiti, co křivolako, neupřímo, máse spíí
miti a pravá po pravdě dychtivost a opravdová
tužba po pokání má srdcem zavládnouti.
Udoli má vyplněno býti, čeho se nedostává,
má zjednáno býti, nestateč, choulostivost,
lenost, malomyslnost, rozpačitost vpodnikání
pokoje má pominouti, ješto ddzlivcům zlé
věci tuší Zjev. 21, 8. Fahorkem a chlumem
rozumí se pýcha, hrdost, spupnost a jak ještě
tomu chtějí lakomství; poníží se pahorek,
když pyšný pokory hledí a lakomec o statek
svůj laskavě s chudinou se dělí. Ještě by
se daly křivolakosti o lestech a úkladech a
kostrbatosti © tvrdosti srdce, o hněvu a po
dobných náruživostech vyložiti, kdybychom
v zevrubnost vcházeti a homileticky sobě po
čínati volili. Dotýkáme, že futura dude po
níženo údolí, bude hora zvýšena a t. d. nestojí
místo imperatívu, nébrž že tak mluví prorok,
poněvadž v duchu prorockém vidí, kterak
přípravy takové se uskuteční.

S dotknutím věcí těch se spokojujíce
obrátíme se ku přičině, proč přípravy ty
se díti mají. Dí o ní prorok a po něm evangelista:© Uzřízajistévselikápleťspasení
Boži. Všeliká pleť, všeliký člověk, jak víme,
že člověk synekdochou či přimíakou se roz
umí slovem pleť s vedlejší myšlénkou ne
stateče. Jsou slova z proroka Isajáše ještě
vzata; spasením (2, 30.) u proroka v Zá
koně Starém slyší se oproštění od Babyló
ňanů, tuto jest spása Christem strojená. Ovšem
ale lidé tehdejší Christa vlastníma očima
spatřovali, což nám pozdějším očima víry
jen se dopřává. /

Co tam toli století dříve Jesajáš proro
koval, to se skutečně naplnilo na Janovi a
zástupové odevšad se kJordánu hrnuli. Pra
vil tedy Jan k zástupům, jenž vycházeli,abybyliodnéhopokřestění:© Pokolenízmi
jové, kdož ukázal vám utéci budoucího hne
vu ? Úástice čedy zří k očekávání čtenářů,
kterak sobě Jan ve přípravě lidí počínati
bude, Jan Křestitel započal kázaní svéslovy :
Ciňte pokání, ano se přiblížilo království
Boži, jak víme z Mat. 3, 2.; leč toho po
minuv Lukáš obtoužná slova jeho uvádí:
pokolení zmijové. Lukáš vece, že slova ta
mluvil k zástupům ; místněji praví Matouš
3, 7., že ta tvrdá řeč Janova šla k fari
séům a Saducéům, t. j., že se týkala lidí
licoměrných a lidí tělesným požitbám odda
ných. Strohá slova! leč bylo té přísnosti
potřebí; lahoda často hříšníky v nepravosti
uspává, přísnost ubuzuje člověka z duchov
ního apánku. Ještě jednou a Sicehnedv dá
Jejším verši klade se částice čeďdy.Dí: Vy
nestež ledy plody, hodny pokání. Čož značí
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slovo tedy? Značí, že pokání skutečného
potřebí, abys ušel budoucího ohně. Dí hodné
skutky t. j. takové, kteří odpovídají počtu
a velikosti hříchů, síle zastaralých náruži
vostí a míře milosti Boží, člověku propůj
čené. Poněvadž pak jím v pokání nejvíc
vadila pýcha vzatá z toho, že od Abrahama

2 VO ..

dí, že Bůh z kamene může potomky Abra
hamovi zbuditi. A aby neotáleli s pokáním,
přičinuje výrok: Již sekera leži na kořenu,
každý strom, jenž nenese ovoce dobrého, vy
lat a na oheň uvržen bude. Text řecký čte
s větším důrazem: Již pak také sekera leží
na kořenu atd., částice již sesiluje slovo
leží, částice pak hledí k uekajícnosti Židů
co k své protivě a částice aké znamená,
že k vyvolení pohanů za syny Abrahama
přistoupí zavržení Židů a věčné jejich od
souzení. Leč to všecko od nás již Mat. 3,
41—10.vyloženo bylo a tudy poznámkamise
baviti nebudeme. Přísně dokračel na nekolné
a úrupné lidí; avšak lidem ku pokáuísklon
ným lahodněji a místněji odpovídal:

10. Itázali se ho zástupové řkouce:
Což tedy činiti máme ? 11. Odpovídaje
pak pravil jim:
dej nemajícímu a kdo má pokrmy, to
likéž čiň. 12. Přišli pak i celníci, aby
pokřestění byli a řekli k němu: Mistře,
což máme činiti? 13. Onaleřeklknim:
Nic vice než co ustanoveno jest vám,
nevybirejte. 14. Tázali se pak hoi
vojáci řkouce : Což činiti máme imy?
A řekl jim: Žádného neutiskujte ani
neosočujte a spokojujte se s platem
svojím. 15. Ješto ale očekával lid a
rozvažovali všickni v srdcích svojich
o Janovi, není-li snad on Christus, 16.
odpověděl Jan řka všechněm : Já sice
vodou křestím vás, přijde však silnější
nade mne, jemužto nejsem hoden roz
vázati řeménka obuvi jeho; ten vás
křestiti bude v Duchu svatém a vohni.
17. Jehožto věječka v ruce jeho a vy
čistí humno své a shromáždí pšenici
do stodoly své, plévy ale spálí ohněm
neuhasným. 18. Mnoho sice i jiných
věcí napomínaje zvěstoval lidu; 19.
Hérodes ale tetrarcha kárán bývaje od
něho pro Heródiadu manželku bratra
svého a pro všechno zlo, což učinil,
Heródes 20. přičinil i to ke všemu a
zavřel Jana v žaláři.

Lukáš III, 10—20.

Kdo má dva oděvy,

|

Káraní Jana Křesfítele.

Důraznými slovy Janovými, jimiž na
zarytce dorýval, ohněn věčným jim hroze,
lid pohnut byv tázal se Jana, jakým během
by plod pokání hodný (v. 8.) přinášeti měl ?
Jest to pěkné svědectví o povaze lidu, že
do sebe šel a na spůsob, jakým pokáti se,
Jana se tázal a spravdil se výrok Páně Mat.
21, 31., že mýtníci a nevěstky předejdou
fariséy do říše Boží, ozvláště n1 mýtarech,
jak níže spatřujeme. Fariséové a Saducéové
otázky té nekladli, jakožto u sebe moudřía
spravedlivi 7, 30. Což čeďy činiti máme?
Tedy, praví, poněvadž totiž pojití od Abra
hama nestačí k ujií ohně věčného; jest
otázka jejich vývodek ze slov Janových. Jan
odkazuje na skutky. milosrdné co hodné
plody kajicné, jak již Daniel 4, 24. dí k Na
buchodonozorovi: Hřichy své almužnami vykupujanepravostisvě© milosrdenstviímnad
chudými; nápotom napomíná ku přísné spra
vedlnosti a od lidí rozličných stavů otázán
byv podlé jednotlivých a zvláštních jejich
povinností odpovídá. Veškery odpovědi Ja
novy propovědným spůsobem se nesou, jed=
notlivých věcí a případův dotýkajíce, ale
v jednotlivostech a pojedinostech oněch sevšeobecnépravidloukrýváa| zahrnuje.
Skutky milosrdenství všechněm lidem při
kazuje a jak při vylíčení soudu Christus
Mat. 25, 35. jen některé skutky uvádí, tak
Jan se obmezuje na dva druhy milosrdných
skutků nejvíce potřebné, na oděv a pokrm,
bez nichž nikdo vyžiti nemůžeaučí, že toho,
bez čeho se obejiti můžeme, tomu uštědřitimáme,kdověcítépotřebenjest.| Kdomá
dva oděvy, praví, dej nemajícímu a kdo má
pokrmy, tolikéž čiň. Ty propovědi jeho do
slovně slyšány býti nemají. Jeďním oděvema
jedním pokrmem rozumějí se věci potřebné,
dvémaoděvoma a pokrroma věci padbývající.
Smysl jest: všelijak hleďtenedostatkům chu
diny v ústřety vcházeti a svým statkem se
Jim propůjčovati. Stává se nejednou, že člo
věk více než dvou oděvů potřebenjest a žád
ného z nich dáti nemůže a naopak, že chudý
více než jednoho oděvu potřebuje a že mu
šatu jednoho udělením spomožíno není. Tudy
dí sv. Jeronym v 1. k Hedibii gu. 1.: Kdo
má dvě sukně, dej jednu tomu, jenž nemá.
Jak ale, když zatrhne zima scythická a sně
hově alpšti, jimž nem ožno ani dvěma ani tře
ma sukněmi ubránili se, ano téméř ami zvíře
cím kožešinami? Ceňož tedy potřeba člověka
vymáhá, to jednou sukni a pokrmem jedno
denním jesť. Nebyla to jediná odpověď Ja
nova a 0n je ovšem k víře v Christu napo
mínal, jakož i k vystříhání se vad a hříchů,
ale Lukáš z toho Janova kázaní vybírá, což
se mu nejvíce potřebno a prospěšno zdálobýti.Leč© vybíravěcity,naněžsv.Jan
důraz kladl a ovšem právem se tomu diví
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staří otcové, že ani k tuhým postům ani
k dloubým modlitbám, ani k zápalným obětem
nenapominá. Povinnost skutků milosrdných
všechněm předpisuje, mýtařů, vojáků, rol
níků, bohateů, chudobných, slovem nikoho
nevyjímaje, dí sv. Ambrož. Zvláštní ale
předpisy předkládá v násl. vv. Fřisli cel
nici, aby se pokřestili a řekli: Což mámeučiniti?© Onaledijim:Ničehovicenadto,coustanoveno,nevybirejte.Slovo| zoaodsw
užívá se o vybírání daní a u nás nemůže
se slovem činiti přeložiti. Při mýtech aclech
ustanovena jest dávka a Jan velí, aby více
nad to, což ustanoveno, nebrali a nežádali
od lidí. Celníci vybírali jménem císaře clo
a mýto ono; ač ale cla přečasto byla v ce
lých krajinách pronajmuta, předce i ti, kdo
byli výběr najali, jménem císaře a vládaře
cla vybírali. Vybirání to se dálo se mnohými
šejdy a šmejdy a zřídka bez utiskování;
tudy nežádati více, neutiskovati a nad právo
nevybírati, mohlo za pravé pokání celníků
platiti. Byli celníci namnoze muži hrabivi
a lakomi, od Židů na roveň se zbojci a lou
pežníky stavení as dravci srovnávání. Oče
kávali bez mála mnozíz přítomných, že Jan
jim řekne, aby nedávali cla a mýta neplatili,
ješto z nejednoho svědectví známo, že mý
tarství a celnictví za hřích a mýtaři za hříš
níky považováni a u veliké nenávisti u lidu
byli. Nic toho nedí Jan Křestitel, nébrž je
nom což pro vydíravost celných majitelů
potřebno bylo, od nespravedlnosti a útisků
mýtaře vystříhá a dokazuje, že poměrové
státní nejsou protivni velením Božím, v čemž
se zachoval dle Páně výroků (níže 20, 21.
nn.), když velel dávati císaři, což císařovo
jest. Ale i vojáci přišli, dí Lukáš; jest tu
nějaké stupňování a spolu také důkaz, jak
mocně působilo slovo Janovo, že i sami vo
jáci sprostí, lid tehdá na mnoze surový, do
jati a ku polepšení života pohnuti byli. Vo
Jácí dle řeck. textu rozumějí se ti, jenž se
právě ve službě vojenské nacházeli, ješto
nestojí orzoazérou, nébrž ve příčestí orourevóuevou© bojovníci“vojovnici.Oddoby
makkabejských knížat mimoŽidy také mnoho
cizinců z Thracie, Galatie a odjinud ve voj
sku ozvláště Heróda Velkého, nápotom také
ve službě Heróda Antipy se nalézalo. Možná,
že tenkráte již válka se vedla mezi Heró
dem Antipou a králem Aretou, otcem za
puzené dřívější manželky Heródovy, ačkoli
se to jiným nevidí; jisto pak, že vojáků ne
toliko při bojích na vojně, nébrž také při
službách policijných a výkonech politických
úřadů upotřebováno. Odtud také vidíme, proč
svatý Jan Křestitelktěm třem právě věcem,
Jak je Lukáš klade, vojáky ty napomíná.
Neutlačujte, vece, neosočujte, spokojle se se
svou mzdou; napomínání to trojí čelí proti
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třem nepravostem vojáku neneobyčejným,
proti utiskování, osočování a loupežení či
plenění. Slovo řecké ilatinské, jež jsme pře
ložili neutlačujte, značí původně přetřásati,
přetřepávati, vichrovati, zmítati a nápotom
strach působiti, boniti; později slova toho se
užívá o všelikém utlačování, utiskání a Vy
dírání skrze hrozby a násilí. Slovo neosocujte
v řeckém textu zní u7 ovxogavrňonze, zna
menajíc původně fíky oznamovati atím ozna
mováním k trestu a pokutám přiváděti; po
chází to slovo z té doby, když v Attice vý
voz fiků se zakazoval a ti, jenž fíky pře
mýceli, udáni byvše pokutám podléhali. Udá
vati takového přemýtníka sloulo ovxogav
zelv a ješto při tom tytýž mnohému se křivda
stala a zhusta «řivé obžaloby zašly, tedy
slovo to nápotom vůbec křivého udavače,
osočovatele znamenalo, což i tuto znamená.
Třetí napomínka Janova se týká loupeže,
před nížto vojáky vystříhá, an vece: spokojte
se se svou mzdou Či přestávejte na plalu
svém. Neb'rejte mocí ničého a za plen ni
čeho neklaďte. Odvolávali se učitelé církve
od počátku jejiho na tento výrok Janův a
z něho vyvodili, že ovšem služba vojenská
dovolena a že při ní ony tři věci hlavitě
zachovávati přijde.

Z toho již poznáváme, jaký důraz musil
Jan Křestitel učiniti na veškeren lid, který
se odevšad k němu shrnul, poučení od něho
žádaje. Tudy není divu, že domněl se, že
nadál se, na rozpacích byl, v napnutí a oče
kávání se nalézal, zdaby Jan nebyl Christus
či Messiáš. Očekával, jak text řecký čte
místo domněl se, na vyjádření se Janovo,
na jehož výroku tudíž přestati hodlal. Praví
e tom svatý Lukáš: Jesto ale očekával lid
a rozvažovali vsickní v srdcich svých o Ja
noví, není-li Christém, odpověděl Jan: Já
vodou křestim, přijde ale silnéjsi nade mne,
jenž vás pokřestí Duchem svatým a ohném.
Co při tom očekávání lidu Jan odpověděl,
toho bližší námětek a příležitost nacházejí
někteří vykladači u svatého Jana evange
hsty 1, 19., jenž píše, že Zidé představenci
několik knězů a levítů z Jerusaléma k Janu
poslali optat se ho, zdali Christus Messiáf
jest? Leč jiným se vidí, že poselství ono
později se dálo, když netoliko Jan již byl
odpověď zde položenou (Mat. 3, 11., Mar.
1, 8.) lidu vydal, nébrž když také dáleji a
šířeji vůbec pověst o něm se roznášela. Praví
tuto o lidu Lukáš, že se rozmýsleli a pova
hovali, není-li Jan Christem či Messiášem,
aniž se o tom, že by otázku nějakou naň
byli učinili, zminuje. To hledí k začátkům
kázaní Janova; jednak předce nějakou otázku
od lidu tu předpokládati musíme, leč by
chom o prorockém prohlídání myšlení lid
ských od Jana mysliti hodlali. Očekávali,
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jak se o tom Jan vyjádří, a rozvažovali na
mysli; nebo dobrý mrav a svatý život vezdy
jiné lidi k bohomyslným myšlénkám vede.
Veřejně Jan se odčetl domněnky lidu, ja
koby Messiášem byl, a pravil senebyti hod
ným rozvázati řeménka obuvi Christovi, t.j.
nejmenší službu jemu prokázati. Před Chri
stem největší světci nejsou hodni státi a
všechno jest před ním malým, ač by se ji
nak velikým býti zdálo. Starý Zákon vněšnou
čistotu propůjčoval, a takovou očistu dává
křest Janův, pouhým křestem vody jsa; ale
křest Christův vnitrně člověka očišťuje jsa
křeslem ohně a dokonalé obnovy, kterou
v nás působí Duch svatý. On má věječku
v rukou, vece dále Jan o Christu ; já ovšem
napomínám a kárám, on ale souditi a tre
stati bude zlé lidi v ohni pekelném,ale lidi
dobré věčných radostí přiúčastní. Ostatně
výklad toho viz Mat. 3, 11. nn.

Dokládá Lukáš v. 18: Mnoho sice %ji
ných věcí napominaje zvěstoval lidu, He
ródes ale . . zavřel Jana v žaláři. Jest tu
protiklad zásluh a osudu Jana Křestitele ;
on blahověstil, ku Christu, k spáse lid vedl,
ale odměna jeho byla žalář a stěti. Co 0
Heródu a o Janově uvěznění praví, obšír
něji vyloženo u Mat. 14, 3.nn. Byl Heródes
kárán od Jana Křestitele netoliko pro He
rodiadu, nébrž také pro jiné zlé věci; ne
praví se nikde, pro které, ač pak z povahy
toho požitbaře se jich domysliti můžeme.
On ale, ač druhdy slovům jeho se propůj
čovav, Ke všemu zlému, jehož se dočinil, %
to přičinil, že Jana zamknul vžaláři. Stalo
se to mnohem později, leč sv. Lukáš to, co
se Janova osudu týkalo, tu již klade upřed
čením a předjemně, aby nápotom již k těm
věcem Vráceti nemusil se; viz o nich Mat.
14, 1. a Mar. 6, 14. nn. Praví Lukáš o Janu,
že mnoho dlahovestil, t. j. podié Is. 40, 9.
zvěstoval blabou věst o přibytí Christa ; tím
slovem vyličuje druhou stránku Janova pů-
sobení a vece, že inimo kázaní přikrého
pokání také lahodnou věst hlásal, iv té části
předchůdcem Christovým se býti osvědčujic.
Co se posléze pravi, přidal a zavřel Jana v
žaláři, tím mezi všemi zločiny Heródovými
zatčení Jana Křestitele nejvyše a nejtíže
klade. Ještě musíme přídati, že někteří v.
18. slova: Jiné věci zvěsťoval, táhnou k slovu
napominali a překládají: i k jinym věcem
napomínaje; leč překlad prvnější dopadnější
jest a lépe k geniu řeči řecké přiléhá. Byly
napominky Janovy ryzým zlatem, jednak se
nelíbilo Duchu svatému je nám zachovati,
abychom tím více šetřili toho, což zkázaní
jeho víme.

Vrací se teď Lukáš ku křestu Páně dří
věji stalému, ač také velmi zkrátka ho do
tyká.

21. Stalo se pak, když se pokře
stil veškeren lid a když pokřestil se i
Ježiš a modlil se, otevřelo se nebe
22. a sestoupil Duch svatý v tělesné
spůsobě jako holubice a hlas s nebe
stal se: Ty jsi Syn můj milý, v tobě
se zalíbilo mně.

Christus co hlava člověčenstva vzal na
se všechna jeho břemena, aby ho bře
men těch zbavil a věčnou spásu mu ustro
jil. Tu přijímá na se pokání křestu Ja
novu se podrobujíc, na kříži se podrobil
pokutám za hříchy. Křest a kříž činí začá
tek a konec útrpného díla spásy lidské.
Odívá se na křestu ve hříchy lidské, aby
nás svou spravedlností přiodil. Co se tam
stalo viditelně, to se na křestu našem ne
vidomě stává. Nebe se otvírá nad námi a
Duch svatý sestoupá na nás, klíčem pro
otevření ono jest slovo a modlitba církve,
a Otec nebeský nás přijímá za syny své
v Christu, v němž jediném co bezhříšném
a odvěčně spolubytném se Otci zalíbilo. Bůh
neudilí milosti kromě pro zásluhy Christovy;
tudy se před Bohem na modlitbách jenom
ve jménu Christově staviti můžeme, ač chce
meli vyslyšáni býti. Modlitba se děla ode
Pána po vyjití z křestu, lak z participiířeckýchviděti| Bamzio9DévcogVaoristua
noogevyopévov V praesentu; o modlitbě té
jediný sv. Lukáš kade, an jiní evangelisté
ji mlčením pomíjejí. Viz toho výklad Mat.
3, 13. nn.

Přistoupá Lukáš ještě ve hlavě této
k rodokmenu Páně a tentohl: vystavuje,
takto přechod k veřejnému Páněživotu čině.

23. A sám Ježíš byl, počinaje, asi
v létech třiceti jsa, jak dovmnín byl,
syn Josefův, ten Helijův, 2+. ten Ma
thatův, ten Levijův, ten Melchův, ten
Jannův, ten Josefův, 25. ten Mattatiův,
ten Amosův, ten Naumův, ten Eslijův
ten Naggeův, 26. ten Mahatův, ten
Mattatiův, ten Semejův, ten Josefův,
ten Judův, 27. ten Joanův, ten Resův,
ten Zorobabelův, ten Salathielův, ten
Neriův, 28. ten Melchiův, ten Addův,
ten Kosanův, ten Hlmadanův, ten He
rův, 29. ten Jesův, ten Elieserův, ten
Jorimův, ten Mathatův, ten Leviův,
80. ten Simeonův, ten Judův, ten Jo
sefův, ten Jonův, ten Eliakimův, 31.
ten Melejv, ten Menův, ten Mathatův,
ten Nathanův, ten Davidův, 32, ten
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Jesseův, ten Obedův, ten Boozův, ten
Salmonův, ten Nássonův, 33. ten Ami
nadabův, ten Aramův, ten Esronův,
ten Faresův, ten Judův, 34. tenJáko
bův, ten Izákův, ten Abrahamův, ten
Thareův, ten Nachorův, 35. ten Saru
gův, ten Ragaův, ten Falekův, ten
Heberův, ten Saleův, 36. ten Kalina
nův, ten Arfaxadův, ten Semův, ten
Noemův, ten Lamechův, 37. ten Me
thusalův, ten Enochův, ten Jaredův,
ten Malalechův, ten Kainanův, 38. ten
Enosův, ten Sethův, ten Adamův, ten
Boží.

O prvých slovech v. 23. A byl sám Je
žiš, počínaje, asi ve třiceti letech, nesvornost
mezi vykladateli panuje. Některým zdálo se,
že slovo počinaje zří k slovům čřiceti let a
neznačí jiného, leč začínal či počínal býti
let jako třiceti. Lépe ale jiní vykládají 0 začí
nání úřadu učitelského, ješto v. 22. od Otce
za Messiáše vyhlášen byl a přijetím na se
křestu dilo spasitelské počal. Když Pán Je
žíš úřad počínal, byl téměř, asi, jako, okolo
třicet let; tudy mohl míti také více let.
Příkaz úřadovati teprvé po třicátém létě
Num. 4,3. 47. — 1. Par. 23, 3. týkal se leví
tův a příkaz ten jenom to povídati mohl
obledem neleviřův, abý před dojitím léta
třicátého v úřad učitele nikdo se neuvazo
val. David 2.Reg.5,4. v třicátém létě věku
svého důstojnost královskoua Ezechiel 1, 1.
důstojnost prorockou obdržel. V Christu
všechny tři úřady spojeny se nalézají, kněz
ský, královský a prorocký a pro tu trojici
úřadu svého nejedněm se zdá, že byl již
přes třicet let stár, když veřejně vystoupil.
Ovšem že nevezdy stejnou měrouvšechny
ty úřady zastával, an knězství jeho v utr
pení horuje a kralování jeho s nanebevstou
pením započalo. Jednak jisto, že Pán náš
ovšem i více než třicet let míti mohl, a že
z našeho místa určiti se nedá, kterého léta

imského co nejobyčejnějšího letopočtu Pán
narodil se. Před aprilem 1. 750 jistě se Je
žiš narodil, ješto tenkráte Heródes umřel,
tak že časořadí obyčejné, kladoucí narození
Páně na r. 754 Říma, o čtyry léta nejméně
se mýlí, ač někteří omyl pěti, jiní dokonce
sedmi roků tu býti praví, stanovíce, že Pán
I. 747 narodil se. Byl Pán tedy bez mála
více než třicet let. A poněvadž ani podlé
toho, co jsme o patnáctém roku panování
Tiberiova pravili, věc se nedá dokonale ur
čiti, tedy nedivu, že různí se chronologové;
mnozí přijímají, že Pán právě třicátý rok
věku byl doplnil a dokona tedy podlé oby
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čeje se zachoval, s třicátým rokem úřad uči
telský počínati.

Sv. Lukáš sličně tuto rodokmen Páně
klade, když byl posvěcení jeho k úřadu a
důstojensví Messiáše na křestu vyložil; tu
zajisté Pán loučí se Sspouhým člověckým,
abychom tak řekli, působením a přijímá na
se působnost bohočlověckou, jižto při úřadu
svém objevoval. Vhodně tedy klade gene
alogii na tomto místě, ana na začátku evan
gelia, jak ji sv. Matouš položil, nebyla by
u Lnky na svém mistě stála, poněvadž evan
geliA svého nezačíná od Christa, nébrž
výše jda, od početí Jana Křestitele začátek
činí.

Rodokmen tento Páně, jejž Lukáš až
k samému Adamovi vede, sličně Adama
prvého s druhým Adamem a přisvojeného
Syna Božiho s přirozeným Synem Božím
poji. Ale přemálo se shoduje s rodokme
nem, jejž u sv. Matouše nalézáme. Obůj
sice podlé poměru číslného upraven jest, ale
již rozdil ten zabihá, že u Matouše poměr
ten patrně do očí bije, poněvadž evangelista
sám naň upozerňuje tiikrát čtrnácte rodů
čítaje Mat. 1, 16.; u Luky ale ukryt ostává
nebyv od něho zvláště vytčen; toliko pil
nějším totiž přehledem vyniká, že jedenácte
kráte číslo sedméu něho se opětuje. Neshoda
dvou těchto genealogií nemalou činí námitku
proti pravdivosti a authentii pisma sv.v ru
kou nepřátelů víry křesťanské a od nejstar
ších dob až na dobu naši na tu svatopis
cův obapolnou potýkavost se vrahové ti od
volávali. Avšak podobně od doby nejstarší
až na dobu naši ukazovalo se na možnost,
neshodu tu nápohlednou ve shodu jistou a
bytnou proměniti. Prvý shodovatel domnělé
neshody byl Julius Afrikánský Euseb. e.
6, 31., jenž žil v třetím století Páně, vrstev
níkem jsa starším Origenovým a biskupoval
v Emausích či v Nikopoli, v Palestině. Na
psal on list k Aristidovi, V němž o rozřechu
závady té se pokusil, jak Euseb. h. e. 1, 7.
povídá, jenžto zlomek listu onoho přitáčí;
jiný díl listu toho nalézáme u Routh. rel.s.
II. 115., v němž sličná jeho pravdolibost vy
svítá ve výroku, že lež, ač sebe slibnější,
nikdá nemůže na čest Christovu připadati.
Ten tedy přítel písma sv. urovnává nerov
nost tu podlé zákonalevirátu Deut. 25, 5—10.
vydaného, podlé něhož, když bratr bez dětí
umřel povinen byl bratr jeho ze vdovy po
zůstalé jemu símé vzbuditi, aby nebylo vy
hlazeno jméno jeho v Israele. Pro lepší
nahlédnutí stůj zde obrazec obojího rodo
kmenu v hlavných osobách a sice od Da
vida počínajíc, ješto v předcích Davidových
sv. evangelisté se vespolek nerozcházejí:
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Dle Matouše: Dle Luky:
David

Šalomoun Nathan
Roboam Mathata
Jechonia Neri

Salathiel
Zorobabel

Abiud Resa
Mathan Mathat
Jákob Eh

Josef.

Matouš vede řadu rodů od Davida Ša
Jomounem, Lukáš ji vede jiným synem Da
vidovým, totiž Nathanem. V Salathielu a
Zorobabelu se opět oba rodokmenové sbi
hají, avšak se opět na různo dávají až V
Josefu, pěstounu Páně se sjednocujíce. Po
dlé Matouše jest otcem Salathielovým Jecho
niáš, a otcem Josefovým Jákob, ješto podlé
Lukáše otec Salathielův byl Neri a otec
Josefův Eli. A tu Julius Afrikánus k dotče
nému zákonu deverství se táhna drží, že
evangelista jeden vystavuje rodokmen pří
rodného otce Josefova, druhý pak genealogii
otce jeho zákonitého klade, že tatáž osoba
podlé jednoho otce tudy ovšem z kmenu Ša
Jomouna pojíti a spolu také i Nathanově
linii připisovati se mohla. Klade tedy, že
otcové Josefovi připsaní, Jákob u Matouše,
Eli u Lukáše, byli bratří, ač jen po pře
slici, rozličné otce majice, a když Ell bez
dětí umřel, že Jákob, bratr jeho, pojal Eliovu
vdovu a zplodil z ní Josefa, jenž synem
Eliovým zákonitým, synem Jákobovým pří
rodným byl. Cose tu při Josefu dálo, dálo
se také dříve při NSalathielovi, jenž Jecho
niovi dle Mat., podlé Luk. však Neriovi se
připisuje, jednomu po přirodě, druhému po
zákoně; aniž také vadi, že 1. Chr. 3, 10.
19. se Asir synem Jechoniovým jmenuje,
byl jim po zákonu skutečně, ale sv. Lukáš
vynechal ho týmže spůsobem, jak u Sv.
Mat. 1, 8. jsme viděli, že mezi Joramem a
Osiou tří osoby vynechány jsou. Asirův syn
byl Salathiel, Salathielův Pedaja, jehož opět
Lukáš vypustil a Pedajův syn byl Zoroba
bel. V Zorobabelovi se opět rozchází kmen,
v něm sjednocený a nové manželství levirné
či deverné, svakrewné, svatové nastalo, a
Abiud Salomounovu, Resa Nathanovu linii
vede. Po více než tisíciletí připadlo by
čtvero toliko manželství deverské, což nene
podobno. Ano ani toho nepotřebí, ješto do
bře mysliti se dá, že pokolení starší docela
vyhaslo a dědičným právem mladší nastou
pilo, ovšem pak se rozstoupivši opět na dvoje
koleno. Neméně se to přisvojením cizé ro
diny diti mohlo. Takto sv. Matouš isv. Lu
káš rodokmen Josefův předkládají, jeden
zákonité, druhý přírodné jeho předky vy

stavujíc, a ješto Matouš byl rodokmen k
Šalomounovi vedl, ukázal Lukáš, že i po
Nathanu Josef jochází z rodu Davidova.
S tím se docela spokojiti můžeme; ve vě
cech toho druhu jiné jistoty nikde se nevy
máhá. Přidávají mystický důvod ode jména
Neriova vzatý, jenž prý Neri t. j. svice má,
proto zván byl, že po přestání Jechoniášem
rodu Šalomounova důstojnost Královská na
potomky Nathanovy, z nichž byl také Neri,
přenešena a tak Davidovi z nova svíce roz
svícena byla dle slibu jemu učiněného J.
Reg. 11, 30.

Leč předce lépe přiléhá jiné urovnání
dvou genealogií, kteréž klade, že sv. Matouš
vystavuje rodokmen Josefův, sv. Lukáš však
rodokmen Marie Panny. Lukáš sice Marie
nejmenuje, ale činí to, že se v tom po oby
čeji Židů řídí, a místo ní klade Josefa, za
snoubence jejího, který synem, t. j. zetěm
Heliovým slujé pro ono s Marií, dcerou He
liovou, manželství. Matoušovi náleželo uká
zati, že Ježíš od Davida pochází, a že zá
konitým dědicem jebo jest. On tedy tělesné
pojití mimo sebe pustiti a theokraticky plat
ného se přidržeti musil, ješto se u Židů
jenom rodokmenu otcova vyhledávalo, ač
syn toliko buď zalíbencem, buď přisvojen
cem a synem zákonitým byl. Rodu matčina
u Židů nešetřeno a tudy Matouš psav pro
Palestíňany nemoh! rodokmenu Christova
podlé matky osnovati, nébrž musil nevy
hnutelně podlé otce rod vésti. Josef sku
tečně pocházel od Davida a právo jeho k
trůnu Davidovu přešlo skrze tajemné za
snoubení jeho 8 Marií na adoptovance Chri
sta Ježíše. Lukášovi ale nezáleželo na do
kázaní zákonitého práva Christova k trůnu
Davidovu, nébrž raději na tělesném pojití a
tudy rodokmen Marie předložiti měl plnou
svobodu, ač i v tom předce podlé obyčeje
Hebreův se zachoval, že místo Marie jme
nuje Josefa zasnoubence, jenž, jak praveno,
Eliovi co zeť a tudy co zákonitý syn se
připisuje; nebo podlé obyčeje Židů a vůbec
východanů mužové ti, kteří dcery dědičky
pojali, jakou i Maria byla 2, 4. co skuteční
synové ofcům manželčiným se připisoval.
Otec Panny Marie byl Heli či Eli, což dle
tradice jest skráceno misto Eliachim ajméno
toto jest stejnoznačné s jménem Joachim
a tytýž, jak se zdá, se zastoupala jména ta
podlé toho, že obojí od Božích jmén El a
Jehova v prvé části pochází; tak spatřujeme,
že velekněz za věku Manassa krále v knize
Juditské již Joakimem již Eliakimem slove,
Judith 4, 5. 7. 11. 15, 9. Dle Talmudu
(viz Lightfootovy hor. hebr. str. 750.) sku
tečně sloul otec Mariin Eli, což, jak jsme
pravili, stejnoznačné jest s Joachimem, ne
chcemeli přijmouti, že otec Mariin dvojí
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jméno měl a tudy již Eliem již Joachimem
nazván býti mohl; matkou Marie Panny

odlé tradice byla Anna, a obě církve, ře
cká i latinská, rodiče Mariiny pode jmény
Joachima a Anny ctí na staré tradici pře
stávajíce. Podlé toho osoby Salathiel a Zo
robabel v rodokmenu Páně nejsou totožné,
nébrž různiti je v obojí genealogii přijde.
A nemůže nám toho divno býti, že ta dvě
jména se sbíhají, ana stejná jména téhož času
nezřídka se potkávati spatřujeme. Dva krá
lové slouli Joramové 4. Reg. 8, 16. jeden
Achabův syn, druhý Josafatův; dva slouli
Joasové, jeden Ochoziův, druhý Joachazův
syn 4. Reg. 11,2. 13, 10. 14, 13. Ano iv samé
rodině Davidové dva synové jménem Eliféleth
se jmenovali 1. Chron. 3, 6. 8.

Podlé toho v. 23. slova tak děliti přijde:
A Ježiš byl, počínaje, asi ve třiceti létech,
jsa, jak se domnělo, synem Josefa, jenž byl
Ehiův. Domnin byl byti synem Josefa, ale
na licho, an počat byl skrze Ducha svatého.
Tu se Christus přičítá Josefu co zdánlivému,
napohlednému a domnělému otci, Josef pak
se připisuje Eliovi co syn či raději co zeť,
jak jsme výše pravili; sv. Luka tudy nemá
slova syn, aniž praví zplodil, nébrž genitivem
svojím všady přede jmény kladeným vůbec
jenom dlížsí poměr Josefa k Eliovi klade,
jak to vidéti z míst Jo. 19, 25. Mr. 16, 1.
a t. d.; poměr ten ale tuto nebyl jiný, leč
poměr zetě ku tchánovi či testovi. Maria byla
dědička a co taková zasnoubila se s Josefem
téhož kmene a rodu. Num. 27, 1. nn. 36,1
nn. Nehem. 7, 63. a Josef připsán k rodu
otce jejího na místě jejím, Smysl tedy vý
roku dotčeného jest: jsa jak domnino, synem
Josefa Či jsa domnělým synem Josefa, sku
tečným ale synem Marie.

Ale ještě jinak rozdéliti můžeme. Dle
sv. Justina Iryf, 100. synové dcer se otcům
matčiným, t. j. dědu či praotci připisovali,
Ješto praví narépag váv ysvvouévov valyÚvyaToáctyUVTŮY| TÉKVOY—TOVETÓVSTÁLidYzsvyyTOVUS| ČMiOTANEDA,Tudymusímetak
mnterpunktovati: jsa, jak domnín byl synemJosefovým,syn| Eliův.© Podlétoho
Pán se připisuje Eliovi, otci pravé mateře
Marie, a o Josefu se toliko praví, že domné
lým jeho synem býti se pokládal. Neklade,
bychom ještě to opětovali, jména Maria,
Ješto novořekosti vystřihati se hodlal a toho,
co protiobyčejibylo, činiti nevolil; a vlastně
ne o Mariin, nébrž o Christův rodokmense
jednalo. K tomuto narovnání o rozličném
u Matouše a Lukáše rodokmenu velmi se

novější vykladatelé chýlí, Proti němu jiní
vytasují se, že na nejistých dokladech z
apokryfů a z talmudu spoléhá a že Eli a
E'lakim za jedno jméno míti, filologie ne
dopouští, ješto se ono píše prý v hebrej

ském jazyku ajinem by toto Eliakim alfou

DN, Leč v apokryfech nebyla všady
pouhá lež a mohlo se v nich vezdy nějaké
zrnéčko pravdy zachovati a Co se otázky
filologické týká, víme, že rozdíl hrdelnic
nevezdy a všady se zachoval. A tudy nic
pevadí za to míti, že Matouš rodokmen
Josefův, Lukáš rodokmen Marie předkládá.

Jména od Josefa až k babylónskému
zajetí nám historicky neznáma jsou. Verš
36. jmenuje Katnaná, jenž ale Gen. 10,
24. 11, 12. Par. 1, 24. v hebr. a lat. textě
nepřichodí; sv. Lukáš vzal jej do kuihy své
z překladu sedmdesátců; buď v pozdějších
přepisech jméno to, ježto LXX ještě za věku
svého v hebr. textu četli, vypuštěno bylo,
buď značí jenom tutéž osobu se 8Šalem a
přeložiti přijde: v. 35. ten Hebreuv, len Sa
lův, jenž i Kainan (sluje), což dle řeck. i
lat. textu dobře možno jest. O Adamu praví,
jenž byl Boží, totiž tvor aneb i syn zalí
bený, přijatý. Byl Adam bezprostředný tvor
Boží, utvořen byv rukama Božíma z panen
ské země bez lidského plození, a v tom
byl podoben Christovi, Adamovi druhému,
jenž byl tolikéž tvorem Božím podlé člově
čenství z Panny Marie zrozen byv přičině
ním zázračným Ducha svatého. Tak Spo
jen Adam druhý s prvým a sice vstupným
rodovodem, aby se tím vyznačilo, že Chri
stus všechny syny Adamovy činí Syny
Božími. Tabula Lukova čitá šest a sedm
desát jmen, dvacet z věku patriarchů, čtr
náct od Abrahama až do Davida jako Matouš,
a od Davida až do Christa dva a čtyrycet,
tedy o čtrnácte v té periodě více než čítá
Matouš. Podivným řízením Božím rodokme
nové ti po čtyry tisíce let zachování, aby
proveden býti mohl důkaz, že Christus od
Adama, Abrahama a Davida pochbodí; nyní
u Židů již kmen rodový na jisto vésti ne
mohou, aniž ovšem toho třeba, ješto ten,
jemuž rodovodství sloužilo, již narodil se.
Vedl se rodokmen, až k Marii, v níž Bůh
s člověkem nevýslovným spůsobem bytelně
se spojil.

Již pak ale Ježíš skutečně počíti maje
úřad svůj, prvou půtku S knížetem světa
podstoupil; o tom píše dále svatý Lukáš.
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Hlava IV.

Fán od dábla pokoušen byv 1—14. kázal
v Nazareté a proroctví Isajáse osobě před
pověděné vykládal 15—28, ale za lov ne
bezpeci smrti se ocitl — 30. V Kafar
náu ve shornicí bésnika 31—37. potom sve
kru Šimonovu 38. 39. a jiné přemnohé
uzdravil 40—41. A na druhý den v ji
mých mistech galilejských kázal 42—44.

1. Ježíš pak pln jsa Ducha svatého
vrátil se od Jordánu a veden jest od
Ducha na poušť, 2. za čtyrycet dnů
a pokoušen byl od dábla. A nic ne

jedl za dnů těch a když se skonali,
zlačněl. 3. Řekl pak jemu dábel: Sy
nem-li Božím jsi, řekni kamenu tomuto,
ať chlebem se stane. 4. A odpověděl
jemu Ježíš: Psáno jest, že ne samým
chlebem žije člověk, alebrž každým
slovem Božím. 5. I uvedl jej dábel na
horu vysokou a ukázal mu všechna
království oboru zemského v okamihu.
6. A dí jemu: Tobě dám moc tuto
veškeru a slávu jejich, ješto mně vy
dána jsou a komu chci dávám je. 7.
Ty tedyli pokloníš se přede mnou, bude
tvoje všecko. 8. A odpovídaje Ježíš
řekl jemu: Psáno jest, Pánu Bohu
svému se klaněti a jemu samému slou
žití budeš. 9. A vyvedl jej do Jeru
saléma a postavil ho na vrchole chrámu
a řekljemu: Synem-li Božímjsi, uvrhni
se odtud dolů, 10. nebo psáno jest, že
andělům svým přikázal o tobě ostříci

tebe, 11. a že na rukou ponesou tebe,
aby snad neurazil o kámen nohy své.
12. A odpovídaje Ježíš vece mu: Ře
čeno jest: Nebudeš pokoušeti Pána
Boha svého. 13. A dokonav všechno
pokušení dábel odstoupil od něho až
do času.

Pokušení Páně ode ďábla u Mat. 4 1.
nn. vyloženo. Událost tato podivná očividně
Co věc skutečně stalá se přednáší, aniž jest
pouhou parabolou aneb pouhou ideálnou či
vidinnou událostí, jíž by se toliko vítězství
Páně nad satanemozračovalo, Veškera tradice
tomu nasvědčuje, že to trojí pokušení Páně
doslovně bráti se musí. Podnikl Cůiristus,
druhý Adam, za nás boj ten s knížetem
světa, a jak jsme v prvním Adamu padli,

tak jsme v Christu povstali; jest to první
skutek spásy Christem vykonané. První Adam
pokoušen byl v ráji, v zahradě rozkoše všemi
vécmi žádoucími oplývaje; druhý Adam pod
stoupil satana na poušti se postě; výpadek
obojího pokoušení přerozdílným byl. Pra
rodiči v ráji s pochybováním počali a S ne
po-lušenstvím a ztrátou spásy dokonali; druhý
Adam nepohnutě stál a z příma útoku kní
žete světa odolal v žádné zhola s ním vyjedná
várí se nedav. Na první pokušení, učiniti
chléb z kamenů, odtušil Pán, že Bůh dle
všemoci své mimořádným také spůsobem
člověka živiti může, jak to na poušti manou
činil. Na druhé pokušení, jak Lukáš je klade,
satan nejvýše se opovážil chtěje, aby se
Pán jemu v službu vydal; ale odbyt byl
přísným slovem Páně, že jedinému Bohu se
klaněti sluší. Aby se ale nezdálo, že již
Páně domluvou docela zmalomyslněl a sobě
usmyslil, pokusil se ďábel po třetí o Pána
a na slémě chrámu ho vyved odtud velel se
mu dolů svrhnouti. Leč i tu jej odbavil
Pán písmem. Adam pokušbě podleh vyhnán
byl z ráje a anděl s ohnivým mečem mu
bránil v ráj se vrátiti; druhému Adamovi
po přestálé vítězné půtce posluhovali andělé
a poušť se mu v ráj proměnila. Lukáš ne
povidá o posluhování andělů; víme o tom
z Matouše 4, 11. a z Marka 1, 13. Jiným
pořádkem to troje pokušení Páně Matouš
klade; o tom při sv. Matouši povědíno.

Zbývá povědíti něco o překladu. Dle
vulgáty přeložili jsme: Ježiš vrátil se od
Jordánu a veden jest od Ducha na poušť,
za čtyrycet dnů, u pokoušen byl od dáb'a.
Někteří text řecký takto slyší: vedenči vodín
byl od ducha po pousti čv Tj čonuw, za Číy
rycet dm pokouším bývaje od dábla, a praví
býti smysl, že Duch sv. vůdcem byl a i
zprávcem Páně za jeho po čtyrycet dní od
ďabla pokoušení. Častějšímu, nežlijsou tři
poslední, návalu a pokusu dábla prý také
nadržuje tex: Markův, an podobně jak Lukáš
má příčesti přítomné zswačóusvos. Tak se
něxterým ale marně vidělo; lépe jiní pří
čestí řecké rozřešují spojkou a jako vnlgáta,
a slova skrze čtyrycet dní netáhnou k slovu
pokoušeti, nébrž toliko k slovu vésti, jak toho
Jasnější vypravování Matoušovo vymáhá. Jest
to participium účelu: aby pokousin byl a
praesení stojí místo futura, jak v pismě zhusta ;
takto také výše Luk. 2, 45: vrátili se do
Jerusaléma hledajice ho t.j. aby ho tam
v Jerusalémě hledali. A jestli Pán po čty
rycet dní již od ďábla pokoušeu byl, nač
byla ona tři poslední pokušení? Ostatně od
stoupil ďábel ode Pána do času, jak nepřítel
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přemožený odstoupá mezitím pole sbíraje,
aby tím důraznější útok učiniti mohl.

Obracuje se po přestálém pokušení Pán
k vyučování a sice v Galilée a místněji ná
potom V otčině svojí.

14. I navrátil se Ježíš v moci Ducha
do Galiléy a pověst vyšla po vší kra
jině o něm. 15. A on učil ve sbor
nicech jejich a veleben byl ode všech.
16. A přišel do Nazareta, kdež byl vy
chován a vešel podlé obyčeje svého
v den sobotný do sbornice a vstal,
aby četl. 17. A podána byla jemu
kniha Isajáše proroka, a rozvinuv knihu,
nalezl místo, kdež bylo psáno (Is. 61,
12): 18. Duch Páně nade mnou, pro
čež pomazal mne, blahověstit chudým
poslal mne, uzdravit potřené srdcem,
19. hlásat zajatým propust a slepcům
prohlednutí, pustit utištěné na svo
bodu, hlásat léto Páně příjemné a den
odplaty. 20. A svinuv knihu vrátil ji
služebníkovi a posadil se. A všechněch
ve sbornici oči byly upřeny na něho.
21. Počal pak mluviti k nim: Dnes
naplnilo se to písmo v uších vašich.
22. A všickni posvědčovali jemu a di
vili se slovům milostnosti, jenž vychá
zela zůst jeho a pravili: Neníliž tento
syn Josefův? 23. A vece jim: Ovšem
řeknete mně to přísloví: Lékaři, uzdrav
se sám! Které věci slyšeli jsme, že se
dály v Kafarnáu, učiň i zde v otčině
své! 24. Dí pak: Amen pravím vám,
že Žádný prorok není vzácen v otčině
své. 25. V pravdě pravím vám, mnoho
vdov bylo za dnů Eliových v Israele,
když se zavřelo nebe po léta tři a
měsiců šest, když nastal hlad veliký
po vší zemi, 26. a k nižádné z nich
nebyl poslán Eliáš, leč do Sarepty
Sidónské k ženě vdově. 27. A mnoho

prokaženců bylo za Eliséa proroka a
žáden z nich očištěn nebyl leč Naman
Syrianín. 28. I naplnili se všickni ve
sbornici hněvem to slyšíce. 29. A po
vstavše vyvrhli jej ven z města a vy
vedli ho až na okraj hory, na nížto
město jejich bylo vybudováno, aby sra
zili ho. 30. On ale prošed prostředkem
jich se ubíral.

59

Po skončení oněch čtyryceti dnů po
koušky, vypravuje sv. Lukáš: vrátil se Ježíš
do Galiléy v moci Ducha a pověst vyšla
po vši krajině o něm. Di, že navrátil se do
Galiléy, ješto byl odtad dřívěji do Judska
přišel, aby od Jana pokřestěn byl, jak Lukáš
3, 21. (Mat. 3, 13. Mr. 11, 9.) byl pověděl.
Vrátil se, dí, v moci Ducha, netoliko vésti
se dával Duchem svatým a netoliko tax
vnuknutím Ducha svatého se vrátil, jak 4,
1. byl pravil, že veden byl od Ducha sv. na
poušť, nébrž více nad to slova v moci Ducha
svatého znamenají; znamenají totiž vyšší
umocnění dobyté vítězstvím došlým nad po
kušitelem a odtaď ostatnění a uspůsobení
ku překonávání vlidech zla náukoui zázraky.
Namítají tedy slova ta nějaký přírostek síly
Ducha svatého v Christu co člověku. Týkal
se pak ten síly Ducha svatého přírostek
zajisté díla spásy od Christa konati se ma
jícího a tudy prostranněji slovo to v moci
Ducha musí se bráti, a netoliko o jediném
následování pokyvů Ducha svatého slyšeti
se může. Tím se také odůvodňuje, proč
Pán nezůstal v Judée, jak toho bez mála
očekávali; Duch svatý vedl jej do Galiléy.
Pověst o něm vyšla, že totiž ten, jenž při
pokřestění tak zázračně vyznačen byl a po
čtyrycet dnů se na poušti zdržoval, nyníjiž
navrátil se. Ale*také se rozešla po krajině
pověst o zázracích a divech Páně, o nichž
v. 23, a Jo. v 2, 1, nn. se zmínka činí, jak
to každému se nejspíše nasunuje. Dálejší
slova již počátek učitelského úřadu Christova
vypisují. A om učil ve sbornicech jejich, t. 1.
ve sbornicech Galiléanů a veleben byl ode
všechnéch. Učiti počal předeslav půsťa
modlitby a veškery zkušby knížete světa
překonav ; v tom dal příklad všem kazatelům
víry jeho svaté, že nemůže býti dobrým ka
zatelem, kdo není vítězem nade všelikými
pokušeními zlého vraha a že kněz Duchem
svatým a dobrými jeho ponuky se říditi po
vinen. Slovo on (A on učil osobuPáně a
působení jeho klade oproti pověsti o něm
roztroušené; lidé sice všelijak již sobě poví
dali o podivných jeho osudech, on ale sám
počal učiti v synagógách jejich a zvelebován
byl ode všech. Mt. 4, 23. 24. Fřišel pak
také do Nazareta na cestách svých po Ga
Jilée, do města, kdež vychován byl. Vypustil
tu Lukáš přemnoho, což u svatého Jana čteme
v 1. kap. a jmenovitě vynechal první Páně
působení v Kafarnáu a divy již dříve před
tímto do Nazareta přibytím učiněné, ješto
v. 24. obojí tu věc předpokládá. Po svém
obyčeji vešel Pán do sbornice či synagógY;
po všechna léta chodil tedy Pán do syna
gógy a po všechen čas zdá se ku poslu
chačům se toliko držel, aniž před posvěcením
svojím s nebe daným při pokřestění výukou
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moudrosti: svojí projevoval. Byla tenkráte
sobota; v synagóze kroměsoboty také v pon
dělí a ve čtvrtek se shromažďovali nepočí
tajíc dní svátečných, leč v sobotu vezdy
větší shromáždění se dálo, jakožto v den
od Boha ku posvětě určený. Viz Ma'. 4,
29. V sobotu se čítalo písmo a sice dvojí,
jedna část z pentateuchu či z patera knih
Mojžíšových a druhá část z proroků; tamta
sloula parašs, tatohle pak haftara; haftara
prorocká se ku konci shromáždění četla od
maftira, čtenáře, jenž sloul maftír t. j. pro
pustnik, že jako propouštěl lid, poněvadž
s tím se bohoslužba skonávala; načež rabín
nějaký či učitel výklad o věcech přečtených
učinil. Přednosta synagógy rabína či učitele,
jejžto slyšeti chtěl, sám ke čtení a před
nášení řeči vyzyval Act. 13, 15., ale mohl,
jak tuto Pán, také někdo sám vstáti, z čehož
již dověděli se, že on čísti a výklad učiniti
bodlá, poněvadž čtení, an poslouchačstvo se
delo, se dálo sťoje z úcty k slovu Božímu,
podlé Deut. 5, 31., kdež dí Bůh k Mojžíšovi:
Ty pak stůj přede mnou.

Ještě ale nežli v rozbirání věcí tehdá
v Nazaretě stulých se dáme, musíme odbaviti
otázku, kam se událost ta při jiných dvou
evangelistech synoptických vřaditi má, zda
totiž jest rovnoběžna s událostí u sv. Mat.
19, 53. nn. Mr. 6, 1. nn. vypravovanou, jak
se nejedněm vidělo a vidí, anebli raději se
sbihá s oním v Nazaretě pobytem, jehož Mat.
4, 13. dotýká? Na jisto tvrditi můžeme, že
přiběh náš mnohem dříve stal se, než tam
ten u Mat. 13. kap. Marka 6, 1. ač stejný
s ním měl výsledek, a ovšem za to míti
musíme, že Pán po dvakráte o spásu Naza
refanů se pokusil, ale po obojikráte s, ne
úspěchem se potkal. Následoval Pán při
rozeného běhu a napřed a přede všemi těm
blaho věčné věstil, s nimižto úvazy přízně a
pokrevenství aneb aspoň vazbou spoluměšťan
ství spojen byl. Kázaní jeho jinde dřívěji
pronešená se za nějakou jen propravu po
važovati mohou. Tak sám byl poručil také
Mat. 10,5. 6., aby apostolé napřed u Israelitů
kázali a tepruv nápotom se do světa šírého
také k pohanům odebrali Act. 1, 8.

Ješto se o Ježíšovi taková pověst rozná
šela, tudy když v synagóze povstav znamení
dal, že čísti a přednášeti hodlá, j-mu na
pokynutí představence s radostí od služebníků
kniha Zákona podána byla. Dána pak byla
Pánu kniha Jesajáse proroka, z něhož právě
haftaru čísti přišlo. Pán vyvolil sobě sám,
kterou část prorockou přečísti se mu líbilo,
podlé toho, že byl Pánem také soboty Mat.
12, 8. Dvojí tu domněnku odmítnouti mu
síme. Jednu těch, jimž se vidí, že pravě
tenkráte přečítání části té na řadě bylo a
že to buď Ježíš věděl, buď zvláštním řízením

právě k tomu veden byl, aby tehdy čísti
požádal, když to místo předůležité se čísti
mělo. Druhá domněnka jest, že Židé před
stavení té sbornice Pánu proroka toho na
strčili, aby moudrost a učenost jeho poznali.
Ani ona domněnka, ani tato nepřipadá; haftary
nebyly tenkráte ještě ty, které nyní zařízeny.
Raději za to míti musime, že Pán věda, že Isajáš
čte se, co Pán soboty knihu rozvinul, a na
lezt vedením Ducha svatého, jehož pln byl,
místo to Is. 61, 1., jenžto se výborně pro
něho a pro Nazareťany hodilo. Dí: rozvinul
knihu, poněvadž mívali za stara knihy ve
stůčkách, svitkách či skladkách a závitkách
o válec otočené, jež kdo čísti chtěl, rozvi
noval; ač pak i tenkrát již také knihy ta
kové jako my vázané mívali. Vzato misto
z 61. kap. 1. v. nn. a uvodí je Lukáš podlé
přeložení sedmdesátců, ač nedoslovně. Prorok
jedná v té a předešlé kapitole o času, době
a stavu evangelia a nové církve Christovy
pod záclonou výprostu lidu israelského ze
zajetí babylónského a v kap. 61, 1. slova
samého Vykupitele uvádí: Duch Páné nade
mnou, jsou slova ta u proroka, pročež pomazal
mne, blahověstit chudým poslal mne, uzdravtt
potřené srdcem, hlásat zajatým propust a slep
cům prozření, pustit utistené na svobodu, hlá
sat léto Páně příjemné a den odplaty. Pán
slova ta k sobě táhne a o sobě vykládá,
ješto skrze Ducha svatého byl prorokovi slova
ta vnuknul. Duch Páně nade mnou Jes. 41,
1. 69, 21. Slovy těmi ukazuje Pán původ
a počátek úřadu svého nyní započatého, že
Duch Boží ho pomasal k službě a důstoj
nosti té. Pročež vece, pomazal mne; dle

hebrejského textu slují slova 7%?atd., po

něvadž pomazal mne. Text hebrejský udává
spůsob, jakým Duch svatý své bytí v něm
osvědčil a příčinu, proč S ním jest v tom
stupni svrchovaném, poněvadž totiž jej po
mazal. Dle textu řeckého čvexevse udává
následek přítomnosti Ducha sv. v Pánu, an
Duch svatý pomazal Pána, t.j. veřejně osvěd
čil jej naplněna býti Duchem svatým proto,
že svrchovaně v něm bytoval. Poslední vý
klad jest dopadnější. Pomazáni bývali krá
lové, kněži, proroci a víme, že veškeren
ten troji úřad u Pána se sbihal. Ex. 28,
41. 30, 30—3. Reg. 19, 16. Fomazání značí
vyvolení a povolání, následek toho povolání
jest dání Ducha sv., a posláním se vytýká
úloha. Na křestu byl Duch sv. na Pána
bytelně sstoupil a při něm zůstal, ho po
světil, pomazál a zmocnil k zastávání dů
stojnosti Messiáše. Byl sice Christus hned
při včlověčení se Duchem svatým naplněn,
ale plnost ta více a více se rozvíjela a svr
chovanost rozvitku toho potvrdil Duch sv.
při křestu veřejně Pána na službu Messiáše
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posvětiv. O rozdílu tom, že světcové byli
málostmi Ducha Sv.pomazáni, Pán ale Duchem
svatým, již výše 1, 35. jsme mluvili a níže
u sv. Jana 3, 34. opět o něm mluviti přijde.
Ne nadarmo, nébrž k úřadu stalo se to po
mazání. Poslal mne kázat evangelium chudým.
V textu řeckém se čas mění, slovo pomazal
v aoristu stojí jakožto o ději stalém, slovo
poslal stojí v perfektu, co o ději, jenž dosud
trvá, poslal a posýlá mne kázat evangelium,
blábu zvěstovat chudým. Chudí slují vpísmě
lidé snížení, sklíčení, utištění, utlačení, uko
ření. Takovými byli Žídé v zajetí baby
Jónském, jenž jest obraz a předpodoba za
jetí, v němž veškero lidstvo pod tyranstvím
ďábla úpělo. Po vnuknutí Božího Ducha
užil prorok slova toho, aby ukázal, že Christus
přibyl na svět vykoupit lidi všelijak sklí
čené, a že těm nejpříze prospěje, kdo sklí.
čení svého povědomi jsouce po Vykupiteli
baží a touží. Rozumějí se tedy lidé chudí
ducbem, lidé pokorní, jež Pán Mat. 5, 3.
blahoslavil a kázaní jim činěné co důkaz
důstojenství svého messiášského opovídal Mat.
11, 5. Co vulgáta dále klade, uzdravit po
třené srdcem, to nějaký přípisek pozdější
jest, ješto se v lepších rukopisech vulgáty
nenalézá. Přípisek ten ale k vysvětlení slov
Páně dobře slouží. Potření, pokrušení srdcem
jsou lidésmutní, struchlelí, zasmušení, jakýmiž
ovšem Zidé byli v zajetí babylóuském, při
řekách bubylónských sedice a plačíce, když
se rozpominali na Sion. Žalm 136, 1. Na
našem místě rozumějí se skroušení a smutní
pro hříchy, jež Christus uzdravit přišel t.j.
oprostit od hříchů, potěšit a nádějí věčné
spásy oblažit, an hřích největším neduhem
člověčenstva jest.

Dálejší úloha Messiášova jest podlé slov
proroka: Alásat jatým prominuti či propu
stění, hlásat, že se jim promíjejí hříchové,
tak jako Zidům prominulo se zajetí, a že
oproštěni a osvobozeni od.nich jsou,okovů
jejich ode Pána zbaveni jsouce. Nápotom
působení Messiáše jiným podobenstvím se
vypisuje. Má hlásati slepcům prohlédnuti,
kterých slov v nynějším textě hebr. není,
ale u LXX,, z nichž vzal sv. Lukás slova
ta, se čtou a vzata se býti poznávají z téhož
proroka Is. 42, 7 ;aneb jsou výklad slov, jenž
předešla. Na jich místě čtou v hebr. textu
zavřeným otevření žaláře. Při výkladu ovšem
smysl týž zůstává; zavření nevidí světla a
slepec podobně jako v žaláři tmavém se
zdržuje ; zde se rozumí lidstvo duchovnou
slepotou stížené, jemuž brána ku palácu
pravdy Boží zatvořena byla a jenž v tem
notách nevědomosti spásy nalézalo se. K tomu
cíli poslán byl Messiáš, aby lidi osvěcoval
na mysli, kteréž vniterné osvěcování vneš
nými spolu zázraky Páně naznačováno bylo,

Dal jsem řece, dí Bůh k Messiáši, za úmluvu
lidu, za světlo národů, aby otviral oči slepců
Jes. 42, 7. Co následují slova: odeslali po
třené na svobodu, nečte se ani v hebr. ani
v řeck. textu na tomto místě, nébrž stojí
slova ta u téhož proroka Jes. 58, 6. a tuto
od Luky co nějaký výklad přidána jsou a
co doplněk obrazu předešlého. Lidstvo ne
toliko slepo a skličeno, alebrž potřeno, po
troleno, setřeno, stlučeno, shněteno, stříbeno
jest, a Christus je z takového sevření a uhně
tení vysvobodil, an rány člověčenstva uléčil,
hříchy jim odpustil a milosti propůjčil, aby
jí posilnění jsouce náruživostí a nepravostí
svojich pozbyti a pravé svobodysynů Božích
nabyti mohli. O ranách, nemocech a ne
duzích písmo nejednou slova propustiťi užívá,
na příklad Luk. 13, 12: ženo propusténa jsi
z neduhu tvého. Místo na svobodu stojí v řeck.
textu důrazněji na svoĎodě, dv dgéce, OStavu
svobody, do něhož postaveni býti mají.

Jiným ještě obrazem účel Spasitele- Mes
siáše a tím spásu říše Páně vyličuje, andí:
hlásat léto Páně příjemné, léto vzácné, léto
zalíbení Božího či milosti Boží, v němž Bůh
libost a milost svou nad lidem svojím hojným
se jemu propůjčováním osvědčí. Naráží a
namyká na léto jubilejné, propustné či mi
lostivé Lev. 25, 9. 10., jenž bylo náznakem
a obrazem doby evangelické Christem uve
dené. O milostivém létě čteme na dotčeném
místě, že se měl veškeren statek vraceti k
původnímu majetníkovi, že dluhové všickni
odpustiti se a otrokové svobodou darovati
se musili. Takové léto přinesl Christus a
léto milosti trvalo po veškeru dobu půso
bení jeho a trvá dosatad, až do skonání
světa potrvati majíc. Christem zajisté lidstvo
vyvázlo z otroctví ďáblova, d'uhové t. hři
chové odpuštění jemu jsou a prvotná V raji
daná člověku majetnost se mu vrací. Jest
křesťanská církev říše milosti, říše pokoje,
svobody, bláhy, života, spásy ; nyní dí, 2. Cor.
6, 2. jest čas příjemný, aj nyni jsou dnové
spásy. Vulgáta dodává, čehož v textu řeckém
není, ale vzato ze Starého Zákona, z místa
totiž prorokova: a den odplaty. Přibytí Páné
doneslo odplatu dobrým i zlým a každý od
Christa druhdy souzen buda odebéře to, čeho
sobě v těle živ jsa zasloužil 2. Cor. 5, 10.
Slovy těmi zvláště se míní doba pomsty,
kterou Pán vezme nad nepřátely spásy lid
ské, nad ďábly, utiskateli pok>lení lidského,
an Christus od násilí a nadvlády jejich lidstvv
osvobodí, a ďábly veškerých dober na lidstvu
došlých obloupí Col. 2, 15. podlé toho, co
Is. 35, 4. dí: Reknělemalomyslným, posil
něte se a nebojte se! Aj Buh váš pomstu
přivede odměny, Bůh sám přijde a spasí
váš. To jest, co vece Pán u Jana 12, 31:
Nyní soud osvěta jes, nyni vyvržen bude
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kniže světa. Viděti ze slov prorockých, čím
lidstvo jest bez Christa; že jest otrokem
hříchu a ďábla, neschopno bídu svou poznati
a ovšem tím méně schopno se jí zbaviti.

Ještě musíme přidati ku konci výroku
toho prorockého, že ze slov léto příjemné
netoliko Valentiniáni, nébrž také Klément
Alex. a Origenes a jiní odvozovati chtěli, ja
koby Christus byl jen jeden rok na vyučo“
vání strávil, čehož nedůvodnost na ocejest.

Když byl Pán přečetl stať tu prorockou,
odevzdal knihu sluhovi synagógy, opět ji
svinuv, a posadil se hodlaje výklad o pře
čteném proroctví učiniti, při čemž jak řečník
tak i posluchači seděli. A tu zvědavost ne
malého stupně došla, zvláště ješto vůbec
známo a přijato bylo, že slova ta se odná
šejí k Messiáši, a ješto o Ježíši pověst ve
Jiká se byla rozhlásila. A tudy dí Lukáš:
oči veškerých byly upřeny na ného. On ale
počal mluviti k mim; slova ta navrbují, že
Pán déle se při výkladě slov těch zdržoval,
ač Lukáš toliko themu či látku a obsah tohonaznačujeslovy:© Dnesnaplnilosepísmoto
v uších vašich. Někteří slova v usich vasich
spojují se slovem pismo v ten smysl: písmo
od vás slyšené, ušima vašina vnímané Sena
plňuje, t. j. počíná dnes naplňovati, ješto
stojí perfektum zezdňooxe. Leč lépe jiní
pojí slova v usích vaších se slovem naplnilo
se a smysl slov v usich vašich se naplnilo
jest: ješto hlas čoho, o němž prorok před
povídá, vašich uší došel; ješto jste slyšeli
čísti slova ta od toho, jenž od proroka byl
předpovědín a již předpověď tu vyplňovati
počal. Začátkem řeči Páně obsah výkladu
jeho se obstihuje, kterýž činil na slova pro
rokova; podrobnosti výkladu nevvádí Lukáš,
ale účinek řeči Páně naznačuje slovy: A
všickni posvědčovali jemu a divili se slovům
milostnosti, jenž vytěkola z úst jeho a pravili:NeniližtosymJosefův?© DokavadPán
mluvil, lepotu, spanilost, líbeznost a milost
nost slov jeho a ta jenž jimi se pronášela
mocnost a srdcejemnost Mat. 7,29. ovládala
mysl posluchačů tak, že mu všickni nasvěd
čovali. Padalo simě výkladu Páně do mysli
jejich a půda zdála se kypra a dobra býti;
ale trní tudíž udusilo síji tu v srdcechjejich.
Ujímala se u nich víra, ale neujala se pro
úrupnost, zarytost a Zzapeklitost náhledů a
myšlének jejich, na nichžto ustrnuli. Ustr
čili se o kámen urážky, zatonuli v domnění
velikého krále, jenž co Messiáš přijde a lid
jsraelský učiní pánem všeho světa, veškery
národy jemu podmaniv. Tu ale spatřují syna
Josefova! Žádná koruna seneskvěla na hlavě
jeho, diadema neozdobovala čela jeho, roucha
jeho netřpytěla zlatem a perlami, a tisícové
slubů neotáčeli ho kruhem. Dokud mluvil,
posvědčovaléjemu t. j. chválili ho a obdivo“

vali se; ale jak přestal mluviti, povaha jejich
jak tam Abderitů se urážela na nízkosti
vněšného důstojenství Páně. Dokud mluvil,
zdálo se jim, že on snad Messlášem jest;
an přestal, tázali se: Neniliž to syn Josefův ?
I můželi tedy něčím vyššim býti než my
spoluměšťané jeho, mezi nimiž vychován byl?
Pýcha, hrdost, závist a vysoko myslnost za
bránila jim víry a tudy spásy dojíti.

Pán, poznav zdráhání, ano zjevnou ne
věru a zarytost jejich, kárá je a povahu
jejich úrupnou a jejich pro vyšší ideu ne
schopnost a tudy vyniklou nevěru jim naočistaví.Ovšemřeknetemněpřislovi:| Lé
kaři, pomoz, uleč, vyhoj, uzdďrav sebe sám!
Obrazné to bylo přísloví, jehožto zhusta se
užívalo a Ježíš bez mála nejednou užil ho;
ale jedin Lukáš co lékař nám podobenské
to přísloví naznamenal. Příslovím tím sena
vrhuje, aby ten, kdo jiným lidem dobrodi
ními propůjčovati se slíbí, sám na sobě dří
věji ona dobra ukazoval, aby Se od osoby
jeho a od uviděných na ní účinků spasitel
ných také na dobré u jiných působení za
vírati mohlo. Chcešli jiným pomáhati, pomoz
sam sobě napřed. To jest smysl přísloví toho.
A tu se rozcházejí vykladači, an někteří
za to mají, že se Nazaretané za rodinu a
tudy jakoby za tělo Páně kladou a že tudy
smysl přísloví toho jest: pomoz nám kraja
nům svojim, propůjč se nám divy svými.
Nebo to jim vadilo, že Pán jinde a Sice
v Kafarnán divy činil, dřívěji doma u nich
jich nekonav. Dle jiných ale smysl slovpo
moz sobě, týká se samého Pána: Uzdrav,
zahoj ránu neurozenosti své, pomoz sobě
sám ze zla toho, jímž choruješ, z nepatrnosti,
z nedůstojenství a znevážnosti svojí vynikni.
Leč dřívější výklad obyčejnější jest a po
tvrzuje se tím, co následuje. Věc, co jim
vadila a je mrzela, byla žárlivůstka malo
městská, ješto se cítili uraženými, že Pán
v Kafarnáu, aneb, jak v řeckém stojí, na
Kafarnáu, t. j. k dobru a užitku Kaftarnáa,
(město Kafarnáum se zosobuje) Jo. 4, 43.,
divy konal, Nazaretanům jich dříve neučiniv.
Tudy pravili aneb myslili, jak Pán jejich
myšlénky prozírá a tlumočí: jak veliké věci,
slyšel jsme, činil jsi v Kafurnáu, učiň je
č v oččiné své. Jakoby řekli: Neuvěříme, leč
se nám vykážeš divy a zázraky; toho pak
nežádali z dobrého úmyslu, tudíž k němu
přivinouti ze hodlajíce, když div od něho
spatří, nébrž ze ctižádosti a nevěry, jakoby
Christus nesměl jiného místa oslaviti, aniž
snad bez nějakého dříveu Nazaretanův uči
něného divu zázraky činiti. Tak nevěru svou
zastírali a Pána z nectění krajanů svojich
vioili. Pán udávápříčinu, proč onobopřísloví
vykonati a v Nazaretě tak Jako v Kafarnáu
působiti nemůže, I řekl: Žádný prorok ne
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bývá vzácen Či přijemen v otčině svě. Dí
svatý Lukáš: / řekl, poněvadž Pán na chvíli
se byl odmlčel, času jim k rozjímání a roz
važování ponechav. Výrok 0 proroku v ot
čině nevzácném Pán téžv otčině svojí také
později Mat. 13, 54. přednesl, když bylopět
naděje se lepšího úspěchu krajanů svojich
ku přijetí spásy jim poskytané napomínal,
ač tenkráte ještě s větším důrazem, neúspěch
vida, dodal; nebývá přijemen v otčiné, ani
v domě svém, amiu příbuzných svojich. Smysl
jest: Nečivím divů, ana by snaha ta zhola
neprospěla nic; prorok nebývá nikde víc
neuctiván, jako v otčině. Příčina toho jest
závist či zázdrost, pýcha a to nesličné a
všady zavládlé smýšlení, že všechno cizé
vzácnější a lepší jest nad to, co jest do
mácno. Poněvadž krajané a domácí málo
cení a váží a zhola nevšímají sobě proroka
u nich zrodilého, tudy sluší, aby jinde ra
ději působil, tam totiž, kde se lepšího úspě
chu nadíti může. A Pán nyní průpovědi té
dvojím příkladem potvrzuje a ukazuje ze
Starého Zákona, kterak proroci divy a zá
zraky Svými se cizincům, ano pobanům vní=
mavým raději nežli úrupným a urputnym
krajanům propůjčovali. Uvádí příklady ty,
ač předvídaje následek, poněvadž přísného
pokárání Nazareťané zasloužili, aniž naditi
se bylo, že by sladká a vděčná domluva
jich pohnula, aby sobě usmyslili, jak toho
ještě později důkaz znova se vyjevil Mat.
13,54.nn. Prvý příklad béře Pán ode vdovy
Sarepťfanky 3. Reg. 17, 1. a od proroka
Eliáše. V pravdě pravim vám, vece, mnoho
vdov bylo za dnů Eliášových v Israelu, když
se zavřelo nebe po lěla lři a měsiců Sest,
když nastal hlad veliký po vší zemi. A k ni
zádné z mich nebyl poslán Eliáš, leč do Sa
repty Sidónské k ženě vdově. V čas onen,
dí Pán, po tři léta a sest měsiců zavřeno
bylo nebe, to jest, nepršelo po tři létaa
šest měsíců, nedalo nebe deště a zdálo se,
Jakoby zavřeno a zabedněno bylo, jak lidé
obyčejně se vyjadřují. Mluvení to spoléhá
na obrazu o nebeských vodárnách, jenž se
zavírají a otvírají a v písmě nejednou při
cházejí u př. Gen. 7, 10., kdež se dí, že
průduchové nebešti se otevřeli, a jinde. V knize
třetí královské 3. Reg. 18,1., o třech létech
toliko řeč jest, půl léta však přidati se musí,
Ješto tři léta ona se čítají od přibytí pro
roka Eliáše do Sarepty; také Jak. 5, 17.
půl čtvrta léta čítá a tradice hebrejská v tom
souhlasně tolikéž o třech rocích a šesti mě
sících mluví. Po celé zemi stal se hlad, totiž
palestinské a příležících krajinách, kteréž
na mnoze od úrody země svaté zavisly, jako
byla Fenicie celá, a tudy Sidon a Tyrus
města jakož i ta, která mezi oběma těma
městoma ležela, Sarepta. Sarepta ležela na.
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moři stejně od Týra a Sidóna vzdálená, avšak
ku podkraji Sidónskému patřila; ještě za
tahů křížáckých měla přístav a za dob těch
obdržela biskupství. Za dnů našich jest
vesnicí jen, Surafend sluje, a odléhá asi půl
hodiny od moře. Ostatně nejední vykladači
půl čtvrta léta tělesného hladu dotčeného
měli za náslonu a zapředobraz hladu du
chovního, jemuž se Židé za Ježíšova mezi
nimi pobytí samoděk vydali. Nadto někteří
odtad soudili, že Pán půl čtvrta léta kázal.

Druhý příklad béře od proroka Eliséa
a od Námana Syrlanína 4. Reg.5, 14. Mnohobyloprokužencůzao Eliséavlsraele,alenikdonebyločisténleč© NámanSyrianin.
Náman teu předobrazem jest povolání po
banů ku křestu a ku spáse v Christu. Těmi
příklady udává Pán přičinu, proč mezi svo
jinci divů nečiní, jak již praveno. Jako dří
věji pro nevěru Israelitův ani Eliáš k ně
jaké vdově israelské poslán nebyl, ani Eli
séus nějakého trudovce israelského neuzdra
vil, tak ani Christus u Nazareťanů zázraků
nečiní. Tím také navrhuje, že zázraků či
nění neděje se podlé dobrolíbeznosti, nébrž
podlé rady svrchovaně moudré.

Nazaretané dobře porozuměli, kam Pán
s příkrady těmi cílí a naplnili se hněvem
všickní, jenž v synagóze byli; nevěru jim
zajisté vytýkal, nehodnými divů býti je vy
stavoval, sám pak Eliséovi a Éliovi proro
kům — on syn Josefův, jak pravili —se
přirovnával, ano za Messiáše se vydával,
proroctví Isajášovo o sobě praveno býti po
vídaje. Pozorovali dále, že je vdovami, t. j.
od Boha opuštěnými býti praví, ano že je
ku prokažencům podlé ducha porovnává. Hně
vem tudy pojati byli, ješto bez toho poslu
cbači výtek nerádi slyší, nébrž raději sladké,
pochlebné, rozkošné věci poslouchají podle
Is. 30, 10. říkajice: neprorokujte pravdy,
ale mluvie nám věci libě a s Achabem pra
více: Nendvidim proroka (Micheáše, syna
Jemlova), protože neprorokuje dobrého. Ne
zůstal ale hněv jejich při pouhém vnitrném
pohnutí, nébrž volný a valný průchod mutudížotevřeli.Vsťavsevyvrhli© Fánaven
z města, jakožto člověka, jenž Se urouhal
a tudy smrti zasloužil, Smrti vně města
Hebr. 13, 12. a vně brány jeho. VedliFána
až na vrchol hory, na níž měslo jejich le
želo, aby svrhnuli jej dolů. Posavad Naza
ret k hoře přiléhá vrcholy jejími obdán jsa;
domy Stojí na spodině srázu západné hory,
kterýžto se příkro a vysoko nad nimi vznáší;
u kostela maronitského sráz ten až do pa
desáti stop vysok jest a s něho bez mála
chtěli Nazaretané Christa Pána svrhnouti,
ač podlé tradice by se to bylo doleji k jihu
dálo. Leč nepovedla se jim věc ta a úmysl
jejich na zmar splynul. Nebo Pán prostřed
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kem prošed se ubíral. Velebnost božská zá
řila z obličeje Pána a odstrašila násilníky
od nešlechetného počínání, jak tam v Get
semanské zahradě byli šerhové Jo. 18, 4.
před majestou Páně na zem popadali. Neuči
nil se Pán nevidomým, jak u Jana8, 59., ješto
zjevně dí Lukáš, že prostředkem jich prosel,
ale vůlí svou všemocnou od zločinu ruce je
jich zdržoval. Teď uzřeli div a zázrak, je
hož se jim zachtělo, ač jím, jak z pozdější
příhody Mat. 13, 53. viděti, zhola nezmou
dřeli a sobě neusmyslili. Ušel Pán smrti,
ješto ještě jí podstoupati nevolil, maje lid
vyučovati a apostoly k hlásání po světě ev
angelia ustrájeti, teď ale právě tepruv byl
úřad učitelský nastoupil. Avšak i tu doká
zal, že, když utrpení sé podvolí, to jenom
z dobré vůle učiní Jo. 10, 18. Prošeď pro
středkem bral se odtad, a skutkem ukázal,
že krajané a příbuzní jeho zbavili se spásy
a že ta raději k jiným obrácena bude, právě
jak na Eliáši a Eliséovi to dříve spatřeno
a jak nápotom od židů vůbec křesťanství
ku pohanům přenešeno bylo. Mat. 8, 10.
Jo. 1, 11. Svatý Ambrož vece: Odtad se
uč, že Ježíš ne bezděčně a přinucen, nébrž
dobrovolně utrpení na se vzal, nebo kde
chce, jat bývá, a kde chce, z rukou vyniká.
Zanechal Nazarefanů a to byla největší po
kuta pro ně, aniž také jinak jich potrestal,
nejsa, jak vece sv. Ambrož, pamětliv urážky
jejich, nébrž svého milosrdenství; odebral
se pak opět do Kafarnáa, kdež byl již dříve
divy činil a vyvolil je za střed působení
svého. O čemž hned Lukáš:

31. I sešel do Kafarnáa města ga
Jilejského a tu vyučoval je v sobotu.
32. A užásli nad náukou jeho, nebo
plnomocna byla řeč jeho. 35. A ve
sbornici byl člověk, maje ducha neči
stého. I vzkřikl hlasem velikým 34.
řka: Zanech! Což tobě do nás, Ježíši
Nazaretský? Přišel jsi zahubit nás?
Znám tě, kdož jsi, Světec Boží. 35.
I pohrozil mu Ježíš řka: Umlkni a
vyjdi od něho. A povrhnuv jím zlo
duch do prostředka, vyšel od něho nic
mu neuškodiv. 36. A padl úžas na
všechny a rozmlouvali vespolek řkouce:
Jaké jest to slovo, že s mocí a silou
přikazuje nečistým duchům a vychá
zejí? 37. A rozcházela se pověst o
něm na všechna místa okoliny.

Výklad viz Mar. 1, 21—28. Opustil Pán
Nazaret a dal příklad apostolům, aby vy
hnáni byvše na jednom místě vydali se na

jiné a tak zloby lidí ku prospěchu évange
ha použili. Když kázal ve sbornici, divili
se řeči jeho lidé ti, ač byli zarytcové, tak
že je Pán za vzor nekajícnosti vystavil Luk.
10, 15. Mocnost evangelia nejedním srdcem
býbá, ale nehned se tomu hnutí spásy člo
věk poddává.

Byl pak ve sbornici člověk posedlec,
jehož těla zmocnil se duch nečistý. Místo
ducha nečistého v. 33. čte text řecký duchu
démona nečistého; démona jest genetiv pří
stavku či určitosti. Slovo démon v řeckém
dobrého i zlého ducha znamená a tudy Lu
káš přidává k slovu tomu slovo nečistý,
aby se vědělo, že řeč jest 0 zlém duchu.
Sebevědomí pozbyl posedlec ten tou měrou,
že se s běsem stožnoval, ano zloduch skrz
něj mluvil. Ty jsi světecBoži, praví zloduch
ku Cbristu, ale ne aby pravdu vyznal, né
brž ze strachu a z obmyslu zlého, Zanech,
cvž tobě do nás, t. j. do zloduchů, mluví za
všechen obor zloduchů, jichž údem jest.
Mluví pravdu, ale pravda ta mu jenom
k větším mukám slouží. Ale rozdíl jest mezi
téma dvěma; mluviti dobře o Christu co
Světci světců, a sebe posvěcovati. Synem
ďábla může člověk býti a předce Boha a
Christa chváliti, ale na dítky Boží připadá
svatost Páně v sobě obnášeti. Misto zanech
v.34. slovo ča raději za mezislovce se béře,
Ha! či Ach! vynořujíc podivení spolu se
strachem. Místo. znám tebe, kdo jsi, lépe
přeložiti: vém, kdo jsi. "Také místo: jaké jest
to slovo, totiž slovo Páně, jímžto zloduchuvelel:© Umlkmiatd.,někteříkladou:Jaká
věc jest to! aneb: Což jest to podivného ?
Ale prvnější překlad jest průvodnější. Člo
věk ten posedlý byl obrazem člověčenstva,
jenž se hříchem Adamovým pod moc ďábla
dostalo, a od Christa z té moci vybaveno
jest. Jednak zůstává v člověku skrze křest
obrozeném zložádost co nějaká zimnice a
horečka; ale i pro tu v domě Petrově t.j.
v církvi lékové se připravují. To viděti
z příběhu dálejšího.

38. Vstav pak Ježíš ze sbornice
vešel do domu Simonova; tchyně pak
Simonova byla postižena těžkou zim
nicí a prosili ho za ni. 39. A stoje
nad ní, pohrozil zimnici, a ostala ji;
a hned vstavši posluhovala jim.

„Výklad u Mat. 8, 14. nn. Mar. 1, 30.
Že již tuto klade Lukáš uzdravení testi Ši
monovy, ač se dle Mar. 1, 28. po povolání
Petra a soudruhů jeho stalo, jde odtad, že
nápotom nepřetrženě 5, 1—6, 16 povolání
učeníků vypravovati hodlal. Podobný před
ujatek jsme o Janově vězení viděli 3, 19
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20. Zimnice se zosobnuje co nějaká nepřá
telská mocnost, jenž tudíž moci Páně ustou
piti musí,

V domě Petrově tak se ukázalo milo
srdenství Páně, že i V nečas všem se pro
půjčoval.

40. Když ale slunko zapadlo, vši
ckni, jenž měli nemocné rozličnými ne
duhy, vodili je k němu; on pak na
každého z nich ruce skládaje uzdra
voval je. 41. Vycházeli pak zlodu

vwov?
chové ode mnohých křičíce a říkajíce:
Ty jsi syn Boží! A hroze nedopou
štěl jim mluviti, ješto věděli jej býti
Christem.

Všickni nedubové duchovní v domě Pe
trově, v crrkvi katolické léku nacházejí, an
v ní Christus neustále přítomen jest usta
vičným působením svým. Přiváděli Pánu
nemocné po západu slunka; tak národové
tepruv po záchodu slunka spravedlnosti t. j
po smrti Christa Pána se k němu obraceli.
Nedopustil Christus běsům jej opovídati:
učí tím, že nemáme od vrahů pravdy, nébrž
od církve se o Christu dovídati. Viz ostatně
výklad Mat. 8, 15. 16. Mar. 1, 32—34. Ale
aby nám dal příklad, že potřebí se upráz

niti na modlitby a tudy samoty hledati, uči
nil, co vypravuje dále Lukáš.

42. Když ale nastal den, vyšed
ubiral se na samotné místo a zástu
pové hledali ho, a přišli až k němu a
zdržovali ho, aby neodcházel od nich.
43. On ale pravil k nim: I jiným mě
stům musím zvěstovati království Boží,
nebo na to poslán jsem. 44. A kázal
ve sbornicech galilejských.

Viz Mar. 1, 35—39. Vyšel Ježíš z domu
Šimonova a odebral se na samotné místo,
aby se tam modlil Mar. 1, 35. Zástupové
dojati divy a zázraky jeho následovali ho
a ukázali tím, že má Pán 1 v Kafarnáu ne
věreckého světa vezdy a všady duše sobě
oddané, jenž veškeru blahu života v něm
nalézají. Ale se jim tehdá Pán nepropůjčil,
nehodlaje na jednom místě toliko působiti,
nébrž veškenrestvo národa chtěje z dřímoty
duchovní ubuditi; místněji ale a pečlivěji
vychovával apostoly co učitele světa, a přede
vším Petra. O Petrovi klade ihned Lukás
dále. Ještě dostavkem dokládáme, že výšeji
ve verši 40. někteří místo: když slunce za
padlo, kadou: když slunce zapadalo, par
ticipium praesentu místo aoristu Čtouce.

Hlava V.

Pán z lodě Fetrovy káže —4. a jemu lovili | pustím síť. 6. A to učinivše zahrnuli
velí —6. Zahrnuvše Petr a druhové
množství ryb opouštějí vsechno a násle
duji ho —11. Nápotom Pán uzdravuje
12. malomocencea 15. jiné mnohé; uzdra
vuje 16. dmnavce; 27. povolává Matouše
a u něho se uhosťuje; 29. posléze učeniky
svoje pro nepůst zastává 33—39.

1. Stalo se pak, když zástupové se
valili na něho, aby poslouchali slovo
Boží, on stál podlé jezera genezaret
ského. 2. I uzřel dvě lodě státi podlé
jezera; rybáři ale vystoupivše vypírali
sítě. 3. Vstoupiv pak na jednu lod,
jenž byla Simonova, poprosil ho od
země odstrčiti maličko, A posadiv se
učil z lodičky zástupy. 4. Jak ale přestal
mluviti, řekl k Šimonovi: Zajed na
hlubinu a zapusťte sítě svoje k lovbě,
5. A odpovídaje Šimon řekl jemu:
Mistře, přes celou noc pracovavše nic
Jsme neulovili; k slovu ale tvému za

ryb množství veliké; trhala se však
síť jejich. 7. I pokynuli druhům, co
byli na jiné lodi, aby přijdouce pomohli
jim. I přišli a naplnili obě lodice, tak
že o málo netonuly. 8. Což uzřev Si
mon Petr padl ku kolenám Ježíšovým
řka: Odejdi ode mne, an člověk hříšník
jsem, Pane. 9. Užaszajisté obklíčil
jej a všechny, co sním byli, nad lovem
ryb, jež popadli, 10. tolikéž pak Jákoba
a Jana, syny Zebedeovy, co byli dru
hové Šimonovi. I dí k Šimonovi Ježíš:
Neboj se! od nynička lidi budeš loviti.
11. A přivezše lodě k zemi, opustivše
všecko následovali ho.

O příběhu tomto, jímž Petr, Jan a Jákob
byli k ustavičnému následování Páně pohnuti,
nesouhlasí vykladači, zda stejen a tožen jest
s oním u Mat. 4, 18—22. a Mar. 1, 16—18.
položeným, kdež tolikéž se o povoláníPetra,
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Jana, Jákoba a Ondřeje vypravuje. Někteří
obůj ten příběh za jeden a týž kladou a ty,
jenž tu jsou nesrovnalosti, nepatrnými býti
drží. Pravda jest, že neshody mezi obojím
vypravováním veliké váhy do sebe nemají,
leč ani tomu nemůžeme odepříti, že podobnost
obojího příběhu není takova, abychom nutně
příběh náš tento s oním u Matouše a u
Marka za jeden pokládali. I zdá se ovšem,
že ta, již Lukáš tu přednáší, událost, jinou
dobou později sepřihodila, než tamta, 0 níž
Matouš a Marek na dotčeném místě vypra
vují. Ze Lukáš Ondřeje nejmenuje, ovšem
malichernost jest; ani ta okoličnost, že událost
svoji Lukáš tepruv go uzdravení testy Petrovy,
Matouš a Marek ale přeď uzdravením tím
kladou, nemá té váhy do sebe, abychom
události ty různili, ješto víme, že evangelisté
nevezdy času šetři a sv. Lukáš sám někdy,
jak o vězení sv. Jana 3, 19. předújmy či
předujatku užívá. Důležitější věcí zdá se
býti, že tam u Matouše a u Marka čtvero
těch rybářů se jen povolává beze zmínky o
učiněném při tom zázraku, ješto u sv. Lukáše
zázrak ten hlavnou pobnutkou, že Uhrista
následovali, býti se vidí. Tudy my příběh
od Lukáše tuto položený jiným, než onen u
Matouše a u Marka, býti pravíme a dvojí
povolání rozeznáváme a rozlikujeme. Prvým
povoláním zavítali ku Christu co učeníci a
také s ním někdy chodili, avšak ho vezdy
a všady nenásledovaly, nébrž domů k vyko
návání prací svojich tytýž se navracovali.
Povolání to se u Matouše a u Marka zpomíná
a dočasným aniž pak stanovným bylo. 8v.
Lukáš však vypravuje povolání k stálému
Páně následování, kde již netoliko na čas a
na chvíli, jak u Matouše a u Marka, věcí
svojich zanechali, nébrž kde již na vezdy
všecko opustili a ku Pánu na vezdy se při
kázali co důvěrníci od něho přijati byvše.
Usudek o různosti neb tožnosti dotčených
příběhů proto neshoden jest, poněvadě sv.
Lukáš mistněji tu čas udati opustil, a toliko
vůbec praví: Óřalo se, když se zástupové na
něho valil. Byli to zástupové ovšem jiní
než 4, 12. přicházejí, poněvadž Pán zástupy
ony opustiv po sbornicech galilejských vy
učoval a nápotom u jezera genezaretského
se octnul.

Valii se zástupové na Pána. Nemůže
nám toho s podivením býti již proto, poněvadž
Pán tolik divů již vykonav nemohl po sobě
lidu nepotahovati, dílem dobromyslných, jenž
se poučiti a v něho věřiti hodlali, dílem
úrupných, jenž všelijak již od počátku jemu
překážky činiti a zkaziti jej usilovali, dílem
také obojetných, nejistých a pochybných,
kteří z holé zvědavosti za Pánem chodili.
Nad to byla Galiléa nad míru zalidněna za
doby tehdejší a vůbec přede zkázou Jeru

saléma, jak nejednou o tom Josef F). svědčí
ve válce Žid. 3, 32. a j. U jezera galilejského
pro přesličnou a přepůvabnou okolinu jeho
mnoho se letohrádků nalézalo a nemálo také
cizinců v nenečetných lázněch krajiny té zdraví
svého pílelo. Odtad zástupové a množství
lidu na Pána doléhali, aby slyseli slovo
Boží; podlé těchto slov zdá se, že v dobrém
úmyslu přišli a Pán se jim také v tom pře
ochotně propůjčil. V řeckém a latinském
jest: A omstál podlé jezera genezaretského;
spojka a uvádí zde dovětu. Sv. Lukáš na
zývá vlastním jménem jezero to, jež Sv.
Matouš a Marek obyčejem lidu mořem na
zývají a jež také Jos. 13, 27. mořem sluje.
Genezarelským slove od podkrají, na němž
se nalézá; o vodě jeho milopitnéa o rajském
okolí jeho již přiMatouši 4. jsme se zmínili,
Viz Josef Flav. Válk. Žid. 3, 10,7. 8. Lukáš
je jmenuje genezaretským, jak také u Josefa
Flavia a u jiných sloulo a vůbec u cizinců
se nazývalo, ješto jméno galilejského jezera
nebo moře toliko u svatopisců přichodí. Pán
uzřel lodě dvě státi u břehu, an rybářibyli
z nich vystoupili a sítě mákali, pro nynějšek
o všem lovu šťastném pustivše a trudu při
lovení se nabaživše. Vstoupi! pak Pán v jednu
tu bárku nemoha pro množství lidu na břehu
pohodlně kázati. Nedálo se to náhodou, že
vstoupil do lodičky Petrovy, nébrž chtěl tím
již naznačiti, že z lodě Petrovy, z církve,
jejíž blava Petr a nástupcové jeho jsou, věčná
pravda se hlásati bude a že každý, kdo
pravdy o Christu dověděti se žádostiv jest,
k této církvi Petrově zření své obraceti má.
V ní zarazil Christus školu pravdy, ana pro
čistotu víry své nedotýká se země, v níse
usadil Christus, ona jest loď, jenž Christa
v sobě chová až do nového světa věčnosti.
Poprosil pak Šimona Petra odstrčiti, odvésti,
odtrhnouti či odvléci maličko ode břehu, aby
lehčeji kázati a od lidu pohodlněji slyšán
býti mohl. Prosil; nebyli ještě učeníky
jeho ustavičnými; tím naskýtá, že předsta
venci k nižším lidem všelijak zdvořilosti
pilni bývati mají. Učil Pán posadiv se, 0
čemž již výše 4, 20. jsme pravili, a sedě
učil zástupy. (Co učil, o tom evangelista
nepovídá, nébrž jenom klade, že přesťavmluvitpravilSimonovi:© Veznahlubinua
zapusťte sítě lk loveni. Vez vece v Singuláru
a zapusťte, rozestřete, v plurálu; tam to slovo
týkalo se Petra co prvolodce a kormidelníka
lodě svojí, toto se všech na lodi rybářů a
chasy jejich týká. Chtěl Pán čtvero učeníků
svojich dočasných k stálému následování po
nuknouti a pohnouti a sličně a milostivě se
schyluje k lidem a k zaměstnánim jejich;
jak tam Mat. 2. hvězdářské mudrce hvězdou
přivábil, tak tuto rybáře lovem navnazuje.
Přičinuje k náuce své Pán také skutek, aby
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ty, jež náukou pohnul, skutkem zázračným
za sebou potáhl. Svrchovaně platí lodné a
svrchovaně se Petrovi odměňuje podlé toho,
co Mat“ 10, 40. vece: Kdo přijímá proroka
ve jménu proroka, nebude zbaven mzdy svojí.
Tak v Starém Zákoně Eliáš vdově v Sareptě
olej zázračně rozmnožil a syna vzkřísil 3.
Reg. 11, 15. 22. a Eliséus v Sunamě hosti
telkyni své zemřelého syna z mrtvých na
vrátil 4. Reg. 4, 17. 35. Tak Petrovi se od
měnil nápotom jej učiniv hlavou církve.

Velí Pán, aby rozestřeli sítě a lovili,
ač Petr a druhové jeho nedrahně před tím
byli z hlubiny se bez pořízení ku břehu
vrátili. Petr však předce poslouchá a dru
hům svojim vůli Páně konati káže. Mistře,
pravil Petr ku Pánu; řecké slovo tu polo
žené čmoraryg od jediného Lukáše se užívá,
místo hebrejského rabbi, jehož pro Theofila
užiti se Lukášovi nezdálo. Přichází slovo
to šestkráte u něho. Po celou noc pracovavše
ničeho jsme neulovili, ač v noci lovení bývá
příhoduější, ješto ryby úklady a zálohy ry
bářů spatřovati nemohou. Tu ale jinak stalo
se, dílem aby se ukázalo, že bez milosti
Boži všeliká snaha lidská marna jest, dilem
aby obrazně se vylíčilo, že skutkové noci
neužiteční přestati a skutkové světla, an
světlo vzešlo v Christu, nastati mají hojnou
odplatou odměněni budouce. Ani to není bez
významu, že před kázaním ničeho nezískal,
po něm však hojnějšího, nežli se domníval,
lovu došel, ano se vtom naplnilo slovo Mat.
6, 33.: Hledejte napřed království Božiho a
spravedlnosti jeho a ostažek vám přidáno bude.
Ze slov těch: Noc celou pracovavše spolu
viděti, že příhoda naše Z rána dála se. —
Zahrnuli tolik ryb, že se trhala síť, trhala
se t. j. prodírala se, začala se trhati, jak
začínavé slovo naší řeči namitá, leč trhání
zabráněno tudíž; podobně nížeji ne poťopila,
se loď, nýbrž tepruv se poťopovala. V řeck.
textu stojí, že rybáři hlouběli, hluboko či
hlouběji do vody přicházeli, pohružovali se,
ale nepohružili.

Když pak se počala síť trhati, tedy dí
Lukáš, pokynuli druhům, co byli na druhé
bodi, aby přijdouce pomohli jim. Pokynuli
Oni v tom nebezpečí druhům svojim; proč
nevolali na ně? Buď, že stačilo pokynouti,
Ješto druhové již s napnutím se na výsledek
dívali, buď že byli dáleji, než kam by byla
dojíti mohla řeč, došlo však rázné kynutí,
buď že pro úžas a úlek se jim řeči nedostá
valo. Druhové na pokynutí ihned přijeli; Petr
pak uviděv,že taková sila ryb zahrnuta, připadl
ku kolenám Ježišovým, řka: Odejdi ode mne,
neboť jsem člověk hříšný. Užásl Petr, ale byl
to více než úžas, byla to svatohrůza, byla
to blahohrůza, cit přítomnosti nebeské ma
jesty a veleby s pocitem vlastní nehodnosti;

uznával nehodnost svou v přítomnosti tako
véto svrchované a božské mohutnosti. Cítil
více než žena Sarepftanka 3. Reg. 17, 18.,
jenž pravila prorokovi: Fřisel jsi, aby spo
minány byly hřichy moje? Více než onen
setník Mat. 8, 9.: Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střechu mou. ÚČítil, co cítil prorok
Isajáš 6, 5., když pravil spatřiv Hospodina
v majestě: Běda mně, jsem člověk retů po
skvrněných. Objala ho hrůza přitomnosti: Boží
a tanula mu na mysli slova Ex. 33, 20:
Neuzři mne človéka živ bude a slova Mannova
Jud. 13, 22: Umřeme, nebo jsme viděli Boha.
Leč božství přišlo tu ve spojení s člověčen
stvem, aby lidi spasilo a nad to ještě, aby
Petra a druhy jeho k apostolskému následo
vání a působení povolalo a spolu tím spů
sobem povolalo, aby v něm povaha toho dů
stojenství zračitě se obleskala. Slova: Odkli
čila ho hrůza a vsechny, jenž s nim byli, pro
úlov takový, dávají příčinu, proč sv. Petr tak
činil a mluvil; činil a mluvil tu zajisté ve
smyslu všechněch, jenž tuto přítomni byli.
Obkličila, vece, nedí jen: pojala, a namítá
tím, že od něho nápotom také najiné přešla.
Pán ale vece: Neboj se. Od nynička budes lidi
loviti, či jak text řecký významněji čte: za
živa loviti, jak ryby se chytají, aby v ryb
nících neb sádkách chovány byly a jak zvěř
se lapá, jenž potom ve zvěřincech se držela,
Ku Petrovi tu mluví samému a jeho před
jinými vyznačuje, jesto on před jinými mlu
vil a Christa vyznal, jak nápotom 9, 20. jej
Synem Božím býti vyslovil. Ale však i druzí
druhové s Petrem Pána následovali, vsecko
opustivše, jak dokládá sv. Lukáš. Dosavad,
jak jsme zmínili výše, Pána stále nenásle
dovali, nýbrž se domů k řemeslu svému
vraceli; nyní ale tak s Pánem chodili, že se
jiá vice k lovení ryb nevrátili, dokavad Pán
vyučoval ; po zkříšení jeho sice vidímejje opět
provozovati rybářství Jo. 21., ale jenom m

dati měli. Opustili všecko netoliko skutkem
vněšně, nébrž také vniterně dle vůle, ano
vněšné ostavení to bylo jenom následkem
ostavení vniterného. Milost Boží Žživotvorná
jim vniterný boj ulevila. Opustil všeckotušíce,
že v Christu jim všecko se nahražuje Rom.
8, 32., ač toho nyní ještě docela nepochopujice,

Zázrak ten, jak veškeři zázrakové Páně.
má spolu zázračnou povahu. Maji, vece sv.
Augustin tr. 14. in Jo., zázrakové řeč svou
nebo poněvadž Chwistus Slovem jest, tudy talk
činové Slova pro nás slovem čili naukou
jsou. Apoštolské vyučování jest rozstirání a
zapouštění sítě, jak Pán sám království Boží
siti přirovnává Mat. 13, 47.; zapouští se síť
do vody, do života lidského a loví se lidé,
aby k životu věčnému zachování byli v pří
bytcích nebeských. Síť církve někdy trhá
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se t. j. počíná se trhati, ale nikdy se neroz
trhne, ješto jí Pán posýlá strážné, aby lidé
rozkálaví, rozštěpní a odštěpní obdržeti a
sami v ní oseděti nemohli; vezdy církev
ostává celotnou, ačji druhdy bludaři prodí
rají, sami toliko tím do hlubiny zátočivého
víru světového propadajíce. Potopování lodě
značí nebezpečí, jímž církev během věků
podléhá. V noci nic neulovili, nébrž ve due,
aby světla a skutků světla píleli. Na slovo
jen Christovo rybolov se podařil, aby svému
nevodu a své síti nekadili Hab. 1, 16. t.j.
ne pouze V opatrnost, V moudrost a v ná
mahu svou doufali. Svatí otcové s tímto
lovem porovnávají rybolov po vzkříšení Páně
učiněný Jo. 21. a lov předevzkřesný povo
lání k víře, onen povzkřesný povolání k bla
hoslavenství naznačovati praví; proto přionom
se trhala síť, při tomto se netrhala, ješto tu
všechno pokojně, klidně, blaze děje se. Sym
bolicky tudy křesťané hned od starodávna
rybami slouli a vyličováni byli a nejstarší
hymnus církve křesťanské ku Christu Pánu
sličně ten poměr vypisuje: Ty rydáři lidí
na zlém mna moři, z valů bouřných vynášiš
lidi k sladkému životu. Viz naše hymnycírk.2.
vyd. str. 37. Ještě také jiné náuky ztoho
významného zázraku otcové svatí vynášeli.
Velel Pán odstrčiti maličko; V tom nalézá
sv. Řehoř náuku, že kazatel vysoká a hlu
boká tajemství lidu srozumitedlně a přístupně
má přednášet). Lid na břehu zanechaný značí
Židy a vůbec nevěrce. Pokynutí druhům
učiněné značí jednomyslnost představených
církevních. Kterak ostatně pokoře se učiti
z příkladu Petrova máme a ji při tělu Páně
pronášeti a Pánu za div ten a za přivinutí
divem tím k sobě otců víry naší děkovati,
to na oce jest.

Obrací se sv. Lukáš k jiným příběhům
nám již Z předešlých evangelistů známým,
v nichž neméně ráz symbolický skutečnými
zázračnými výjevy se shledává. Nejpruv o
trudovatci.

12. A stalo se za pobytí jeho v je
dnom městě a aj muž plný prokazy ;
a uzřev Ježíše a padnuv na tvář pro
sil ho řka: Pane, chcešli, můžeš mne
očistiti, 13. A vztáh ruku dotekl se
ho řka: Chci, bud čist! A hned pro
kaza odešla od něho. 14. A on při
kázal jemu, Žádnému toho nepraviti,
ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za oči
stu svou, jakož přikázal Mojžíš na svě
dectví jim. 15. Rozcházela se pak
vice řeč © něm a scházeli se zástupové
mnozí k slyšení a uzdravení od nemocí

odpouštějí se tobě hříchové,

svojich. 16. On pak ubíral se na poušť
a modlil se.

Výklad Mat. 8, 1. nn. Mar. 1, 40 nn.
Stalo se, a aj; slovem sřalo se vůbec a
vesměs pozornost na děj nějaký se připra
vuje, a aj pak to, co se skutečně stalo,
souřadně vypravuje. Jiní evangelisté kladou
pouze: člověk malomocný; sv. Lukáš užívá
o něm slov: plný malomocenství, plný tru
dovatiny či prokazy, plný oblitiny a chrasty.
Není hříchu tak velikého a stavu tak zlého,
aby se v něm postavený člověk nemohl od
Christa milosrdenství nadíti a rukou svou,
kterou lidi hříchu sprošťuje, zanechal Christus
církvi. K té každý sebe světější odkázán
ode Pána. Následkem divů ode Pána čině
ných rozcházela se pověsť O něm a zástu
pové se přihrnovali, on pak se ubírat na
poušť. On pak se klade oproti zástupu za
ním se hrnoucímu; ubíral se pryč modle se
či raději, aby se modlil, an participium záměru
máme místo infinitivu či místo supina. Ří
man onen pravil, že nikdy není méně sa
motným, leč když samoten jest; Christus
Pán dává nám příklad, kterak se ua mod
litby máme uprázuovati, a ústraň ta tak
málo bývá k ztrátě jak okřesávání mlýn
ského kamene, aby lépe mlel, vece Jan
Avilský. Tak Pán nápotom se neodtahoval
od lidu, nébrž tím více náukou a divy svými
mu sloužil. O čemž dále Lukáš.

17. A stalo se jednoho dne, že on
seděl uče, a seděli fariséové a zákona
učitelé, jenž byli přišli ze všeliké osady
galilejské a judské a z Jerusaléma a
moc Páně byla k uzdravování jich.
18. A aj muži nesli na loži člověka,
jenž byl ochrnulým, a hledali jej vné
šti a položitipředněho. 19. A nenalezše,
kterou by stranou jej vnesli pro Zá
stup, vstoupili na střechu a skrze kři

dlice spustili jej s ložem u prostřed
před Ježíše. 20. I uzřev víru jejich
řekl: Člověče, odpouštěji se tobě hří
chové tvoji. 21. A počali přemýšleti
zákonici a fariséové řkouce: Kdožjest
tento, jenž mluví růhoty ? Kdož může
odpustiti hříchy, leč jediný Bůh? 22.
Poznav pak Ježíš myšlení jejich odpo
vídaje řekl jim: Což rozmýšlíte v srd
cích svojich? 23. Což jest snáze, říci:

čili říci:
vstaň a chod? 24. Abyste ale vě
děli, že Syn člověka má moc na zemi
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odpouštěti hříchy, řekl ochrnulému:
Tobě pravím, vstaň, vezmi lože své a
jdi do domu svého. 25. A hned po
vstav před nimi vzal lože, na němž
ležel a odešel -do domu svého velebě
Boha. 26. A úžas pojal všechny a ve
lebili Boha. A naplněni jsou bázní
řkouce: Uviděli jsme divné věci dnes.

Výklad Mat. 9, 1—8. Mar. 2, 1—12.
Kde Christus jest, tam jest církev. Vidíme
tu se scházeti k němu netoliko lid sprostý,
nébrž i fariséy a zákoníky spatřujeme co
svědky divů Páně. Když Ježíš učil, seděli
ti nepřátelé a pásli po slovech jeho. A moc
Páně byla k uzdravování jich. Pánem tu
sluje Christus, jak u Lukáše často a ne
dobře někteří vůbec o Bohu slovo to slyší.
Dí: moc Páně byla k uzdravování jich t. j.
moc Páně uzdravovací se tehdá projevovala
pro utvrzení ve víře zástupu a pro přemo
žení přítomných nepřátel, nebo moci té Pán
nikdá nepostrádal. K uzdravování jich vece
a rozumí jimi ohledem na verš 15. nedu
živce k němu přinášené; nedobře někteří
slovo jich na fariséy potahovali. Podlé ně
kterých zákona učitel liší se tím od zákonika,žespolu„ rávomásoběúředněkvy
učování udělené“ ješto zákoník toliko v zá
konu zběhlým » jest. Jiní slova zákoník a
zákona učitel za stejnoznačná berou, čehož
o své váze necháme. Řídka jest láska ta,
kterou na lidech těch spatřujeme, co zžid
lého přese střechu a všechny nesnáze kn
Christu vedli V tom vzorem pravého přá
telství jsouce, jenž přítele hříšníka a ne
věrce ku Christu do domu jeho, £. j. do
církve vede. Rouhá se, pravili nepřátelé
Páně, odpouštěje hřichy; dosud nepřátelé
církve těch slov o svátosti pokání užívají,
lék Páně na jed změňujíce a zrak ducha
pravdě zastírajice. V tom se ukazuje ve
likosť Boží, že slovům: Odpouštějí se hři
chové tvoji také v ústech lidí t. j. knězů
mocnost skutečnou propůjčuje. Obdržev zdra
ví ochrnulec vzal lože svě a sel domů, jak
mu poručil Ježíš. V tom dává příklad všem
kajicníkům, aby náčiní hříchů v náčiní cno
sti proměnili a ku věčnému domu prohlídali
velebice Boha, jak uzdravenec učinil. Text
řecký vynechává v 25. slova lože prostě
čta: vzal to, na čemž ležel; spůsobem tím
proměna poměru sličněji se vyličuje. Času,
kdy se to dálo, Lukáš neurčuje, a zdá se,
Ž jenom vnitrnou podobnosti dějů povodín
příběh ten tuto klade a že snad chronologie
Matoušovy tu přijde následovati. Přičinuje
Lukáš obrácení Matouše.

aď, A potom vyšel a spatřil cel

jest ženich, dávati postiti
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níka jménem Lévia, sedícího na celně
a řekl jemu: Následuj mne. 28. I opu
stiv všecko, vstav následoval ho. 29.
A učinil jemu hostinu velikou Lévi
v domě svém, a byl (tu) zástup mnohý
celníků a jiných, jenž s nimi stolili.
30. A reptali fariséové a zákoníci je
jich pravice k učeníkům jeho: Proč
s celníky a hříšníky jíte a pijete? 31.
A odpověděv Ježíš řekl k nim: Nepo
třebují zdraví lékaře, nýbrž kdo se zle
mají. 32. Nepřišel jsem povolat spra
vedlivých, nébrž hříšných ku pokání.
33. Oni ale řekli k němu: Proč uče
níci Janovi postí se často a modlitby
konají, podobně 1 farisejští, tvoji pak
jedí a pijí? 34. Onale řekl jim: Zdali
můžete synům svadebným, dokad s nimi

se? 35.
Přijdou ale dnové, když odjat bude od
nich ženich, tehdá se budou postiti za
těch dnů. 36. Pravil pak i podobenství
k nim: Nikdo zálaty z roucha nového
nepřišivá na roucho vetché, sic jinak
1 nové roztrhuje a vetchému nepřísluší
zálata z nového. 37. A nikdo nevlívá
vína mladého do sudů vetchých, sic
jinak víno mladé rozpučí sudy a samo
vyteče a sudové zhynou: 38. něbrž
víno mladé do sudů nových se vlévati
má a obé se zachovává. 39. A nikdo
piv staré hned nezachce mladého, nebo
praví: Staré lepší jest.

Výklad u Mat. 9, 9. nn. Mar. 2, 13.
Vidíme na Matouši řád spásy, povolání, ospra
vedlnění, hody či hostinu příčastnou, po
které sláva následovala v nebi. Dva druzí
synoptikové užívají slova viděti: Uviděl Je
žíš Léviho či Matouše; Lukáš užívá slovapozorovati,popatřovati,Osáďaro,© Pozoro
vání to bylo účinné a s pohledem Páně mi
osrdenství Boží do srdce Matoušova se vlé

valo. Matouš opustil celnu a veškeren stav
svůj a pro radost nad takovým milosrden
stvím ustrojil Pánu a apostolům a přátelům
svým hostinu. J reptali fariséově a zákonici
jejich. Tu (v. 30.) se tázati možno při slově
zákoníci jejich, čí to zákoníci rozumějí se?
Odpověď nemůže jiná býti, leč zákoníci mé=
šťanů, zákoníci města toho; aneb, jak jiní,
jejich Zidů vůbec. Leč Pán reptot jejich
pokáral dvojím výrokem, jedním, že lékař
pro nemocné jest, jenž nemocnými se býti
uznávají; a druhým, že on Pán sám přišel



20 Lukáš V, 27—39. Matouš; nepůst učeníků.

volat jen hříšníků t. j. jenž se hříšnými býti
uznávají. Nepřátelé Páně na tom ale ne
přestali, nébrž znova na Pána doryli: Proč
učenict Janovi posti se a tvoji se nepasti ?
aneb, jak řecký text čte, částici proč duazí
vynechávaje: Učenici Janovi posli se a Úvojt
se neposti, prostě námitku opovídaje. Ale
Pán přesličnýmvýrokem odmítá dorážku, sebe
k ženichu, lidstvo k nevěstě rovnaje a Čas
pobytu svého k svatbě přilicuje. ŽZďalímů
žete synům svadebným dávali postiti se, dokudsnimiženichjest?© Přijdoupakdnové,
když od mích odňat bude žemich, tehdá se
budou postiti za těch dnů. Místo synům sva
debným t. j. svadebníkům vulgáta klade
v týž smysl synům ženichovým t.j. přátelům,
hostům jeho. V řeckém textu vlastně stojí
synové svalebnice, Synové svatebné světnice
v týž smysl. Vazba té průpovědě podlé ře
ckého textu těžší jest nežli dle čtení latin
ského; čte řecký text: přijdou pak dnové
a když odjat od nich bůde ženich atd.; spojka
a jest buď vykladací a značí tolik co lotiž
v ten spůsob: příjdou dnové totiž když od
nat bude ženich atd., buď věta před spojkou
tou se za přervanou béře. což lépe k bole
stnému pocitu přiléhá. Čas vdovství něja
kým spůsobem trvá pro církev až do sko
nání světa, až církev bojovací se ve vítěznou
zamění, a duše každá vdovuje, která upřímě
po spojení s Christem touží ; i nese ráda na
sobě umrtvení Christovo, aby druhdy se
slávy jeho přiučastnila. Rom. 6, 5.

Dvěma podobenstvíma ještě Ježíš my
šlénku tu vysvětluje a zevšeobecnuje. Nikdo
zálaty z roucha nového nepřišivá na roucho
vetché, či jak čte lepší text řecký: Nikdo
zálatu od nového plástě neodtrhuje a nepři
činuje ji k plásti starému, sic jinak i nový
roztrhne a k vetchému nesluší zálata od no
vého. Text ten řecký myšlénku rázněji než
Jatinské čtení vyjadřuje, ač smyslu nezmě
nuje. Druhé podobenství jest:
vlévá vina mladého do sudů vetchých, aneb
podlé toho, že sudové vinní byli z usní po
nejvíce kozích zhotovováni, přijde přeložiti :
Nikdo nevlévá vína mladého do usniků vet
chých či chatrnýcb. Chce říci: Jak nepři
méřeno novou latou látati vetché roucho a
jak mladé víno do usníků, do měchů vet
chých, do chatrných měšic se nedá vměst
nati, tak od učeníků nedosti ještě vycvi
čených nelze hned příkrého a matorného
života vyhledávati. Na pravdě té všeliká
moudrost vychovatelská při celých národech

Nikdo ne

a při jednotlivcech se osnuje a nejedny ve
Jiké náděje pro přílišné kvapení v niveč
obráceny byly. Zvyk starý mnoho může, a jak
přísloví praví, jest druhé přirození, které se
těžce vykoření. Zvyk není kůlna, abys hned
přestavěl. Čím kdo vyrostl, to mui přirostlo.

Poslední věta: Nikdo piv staré vino hned
nezachce nového, nebo pravi, staré lepsi jest,
jak již u Mat. na dotčeném místě zmíněno,
o nenáhlé k tužšímu životu přípravě slyšána
býti musí a k učnům Páně, jejich dosavad
ný života spůsob vymlouvajíc, se odnáší. Jiní
prostranněji slova ta posledně uvedená po
tahují k učeníkům Janovým a farisejským.
Podobenstvím, praví oni vykladači, o sukně
a © sudech vinných Pán ukázal, jak ne
hodno, neslično a škodlivo by bylo, bytnost
a Život nového závodu či nové theokratie s
formami a sadami staré pojiti; nyní také to
vysvětluje, proč učeníci Jana Křestitele a
učeníci fariseův od forem a zákonů starého
živobytu svého, jemuž uvykli a jejž zami
lovali, odstoupiti a k životu novému, církvi
Christem nyní zařizované, přivinouti se
zdráhají. Staré víno lahodnější jest, starší
zvykové člověku milejší jsou; a jak člověk
starému vínu uvyklý nehbned po pití vína
starého sahá k mladému či novému, tak se
člověk nehned ze starých zvyků vyzouti a
v novou bytnost a vnový život obléci může.
Ostatně víme, že v podobenství neveškery
věci přiléhají, že se slova nemají v nich
hnísti aniž nad obor účelu vykládati, ješto
každé podobenství za mezemi srovnání svého
belhá. Člen srovnávací jest staré s novým,
a zalíbenost prvého s nepřivíjením se k dru
hému; o zdravotě vína starého nad nové
tu zhola řeči neni, amž, jak jsme pravili,
každé slovovýznamno jest a tlačiti a tiskati
se dá. Čehož nešetříce vykladači někteří na
zdařbůh vykládali staré víno o předpisech
zákona starého, víno nové pak o nálezkách
fariséů a zákoníků. Ještě činíme pozorny,
že v těch třech podobenstvích o ženichu, 0
oděvu a nádobě a o víně stupnování se na
lézá, podobenství o ženíchu dává příčinu,
proč apostolé nemohou postiti se; o oděvu
a nádobě praví, že nesmějí se postiti, ko
nečně ono o víně praví, že se postitl nechtějí.
Všechno ale mělo platnost svou toliko, do
kaď žénich u nich byl.

Neměli však apostolé postních dnů po
třebí, an jim najednou beze veškerého před
pisu postiti se bylo; o tom Lukáš dále vy
pravuje.
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Hlava VI.

1—5. Háji Pán učeniků svých pro vymindní |
klasů; 6—11. uschlou ruku uzdravuje.
Pomodliv se 12. vyvoluje apostoly 13—16.
načež uzdraviv neduživce zevšad k němu
sešlé 17—19. předkládá 20—20. čtvero
blahoslavenství a Čtvero běd, uči lásce
nepřátel 27—38. milosrdenství36. Jedná
dále o nesouzení 37., o dávání 38. o vedení
slepého 39., o drástě 41., o stromu dobrém
a zlém 43—-46, o domě na skále a na
písku budovaném 47—49.

1. Stalo se pak v sobotu druho
prvou, když šel osením, trhali učeníci
jeho klasy a jedli vymínajíce rukama.
2. Někteří ale z fariséů pravili jim:
Proč činíte, co nesmí se v sobotu? 3.
A odpovídaje Ježíš k nim řekl: Aniž-li
jste toho nečetli, co učinil David, když
zlačněl on i ti, co sním byli? 4. Jak
vešel do domu Božího a chleby před
kladné vzal a jedl a dal těm, co sním
byli, jichžto nenáleží jísti leč toliko
knězům? 5. A povídal jim: Pánem
jest syn člověka také soboty.

Výklad viz Mat. 12, 1. nn. Druhoprvá
sobota se nejlépe má za sobotu, jenž mezi
prvým a druhým hlavitým svátkem přesnic
t. j. mezi čtrnáctým a jedenmecítným dnem
nisana měsíce připadala. Svátek tedy byl
a každý Zid sobě hověl:; apostolům se ale
nedostalo ničeho užiti a hlad musili ukájeti
vymínáním a vytíráním klasů. Byl Christus
8 nimi a nechal je o hladě, v něčem jiném
klada svěcení svátků, než v hojnějším je
dení a pití. Zastírá Pán apostoly příkladem
Davida. Odtud jde, že lidé výšeji postavení
přeopatrně žíti mají. Táhne se ale ku pří
kladu tomu s výtkou, nevědomost jich káraje:© Anižlijstetohonečetli,vece.Kodex
D. přičinuje něco tuto bez mála z tradice,
ač úsudek o tom nejist zůstati musí, jestli
věci ty se tak dály; v textu Lukáše jest
to pouhá vsuvka do textu z hola nepatřící.
Téhož dne, jsou slova dotčeného kodexu, uvi
dév někoho, am pracuje v sobotu, řekl jemu:

lovece, vísli, co Činiš, blažem jsi; nevisli ale,
zlořečenjsi a přestupitel zákona. V. 4. misto
jichžto (chlebů pokladných) nenáleží jísti,
čísti raději přijde podlé řeckého i latinského
(extu,jimžto, kterýmžto, t. druhům Davidovým
a samému Davidu co neknězi jísti nenáleží.

Nepřestali však nepřátelé Páně na té
odpovědi, nébrž dále sočení své provodili.
Vypravuje evangelista dále:

6. Stalo se pak i v jinou sobotu,
že vešel do sbornice a učil, A byl tu
člověk a pravice jeho byla uschlá. 7.
Střáhli pak na něho zákoníci a fari
séové, v sobotu-li uzdravuje, aby na
lezli z čeho obžalovati jej. 8. On ale
viděl myšlení jejich; 1 vece člověku,
co měl ruku uschlou: Vstaň a postav
se do prostředku; a vstav postavil se.
9, Řekl pak k nim Ježíš: Ptám se vás,
smíli se v sobotu dobře činiti čili zle,
život zachovati čili zahubiti? 10. Aobezřevvšechnyřeklčlověku:© Vztá
hni ruku svou! i vztáhl a zdráva na
vrácena byla ruka jeho. 11. Oni ale
naplnili se šálenstvím a smlouvali se
vespolek, co učiniti Ježíšovi.

Výklad Mat. 12, 9—14. Mar. 3, 1. nn
Všady vidíme Christa blahočiniti, všady fa
riséy a nepřátely jeho na něho číhati. Jde
to od zloby srdce jejich, a tudy prvá péče
naše má býti vypěstovati srdce své a žá
dosti jeho dle Christa. Než uzdravil suchorukého,tázalsejich:© Smáilisedobřečizlečinitivsobotu?© Otázkatapředkládá,že
kdo moha bližnímu nepomáhá, ovšem hříchu
se dopouští. Ale ti domnělí mudrci a světci
mrzeli se nad tím, že Ježíš člověka v so
botu uzdravil; zlobou se naplňovati a úklady
a nástrahy Pánu činiti a 0 tom v sobotu se
raditi a smlouvati za nic sobě nevážili. Místo
vztáhl ruku v. 10. čte řecký text: učinil
tak. Jakkoli úkladové ti Pána kormoutili,
jednak neustával tím více o spásu lidskou
pečovati. Svrchovanost péče se ukázala ve
vyvolení apostolů.

12. Stalo se pak za oněch dnů,
vyšel na horu pomodlit se, a pronoco
val na modlitbě k Bohu. 13. A když
se rozednělo, povolal učeníků svojich
a vyvolil dvanácte z nich, jež i apo
stoly nazval. 14. Šimona, jejž pojme
noval Petrem, a Ondřeje bratfa jeho,
Jákoba a Jana, Filipa a Bartoloměje,
15, Matouše a Tomáše, Jákoba Alfeovice
a Simona prozvaného horlivcem. 16.
A Jůdu Jákobova a Jidáše iskariot
ského, jenž byl zrádcem. 17. A sestou
piv s nimi stanul na místě rovném a
zástup učeníků jeho a množství četné
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lidu ze vší Judey a z Jerusaléma, od
přímoří, z Týra a Sidóna, 18. kteří
přišli, aby uslyšeli jej a uzdravení byli
od neduhů svojich; i ti, jenž byli trá
peni od duchů nečistých, byli uzdra
vováni. 19. A veškeren zástup hledal
se ho dotknouti, ješto moc z něho vy
cházela a uzdravovala všecky.

Výklad Mat. 10, 1. nn. a Mar. 3, 19. nn.
Modtitbou Boží, jak se obyčejně překládá,
se rozumi modlitba k Bohu; jest 90V ge
nitiv předmětu. Matouš sice neklade 0 době
vyvolení apostolů, a při řeči horné 5, 1. nn.
mluví jenom o učenících; leč jisto jest, že
před hornou řečí se vyvolení apostolů dálo,
ješto řeč ta téměř úhrnem předpisů evan
gelických jest, jejichž známost před jinými
na apostoly připadala. Než je vyvolil, strávil
celou noc na modlitbách soukromí; nebo jim
svěřeno mělo býti dílo spásy a na nich spo
Jéhati měla veškerá církev Boží. Posvátná
to noc byla a musíme za to míti, že se Pánu
všechna řada událostí budoucích v církvi
představila a k nevýslovnému na modlitbách
potýkání bo pobádala. Ciní to dle příkladu
Páně církev, modlitbamí a postem se při
pravujíc, když kněži a biskupové posvěceni
býti mají. Apostoly jmenoval je, t. j. vy
slanci, aby jménem tím již na rozum dával,
že nemá vyučovati, leč kdo od církve po
selství obdržel. I tu jak všady jinde Petr
se prvním klade a nemají odštěpenci výmluvy
pro své primátu v nástupcích Petra neuzná
vání. Na hoře vyvolil je Pán, aby věděli,
že mysl obvyšnou obnášeti mají. Vyvoliv
je sešel s nimi níže k lidu, aby ukázal, že
ku potřebám, k nedostatkům a neduhům
lidu se schylovati mají. A tu jako na po
kynuti byli se nesčíslní zástupové sešli, aby
nějakou měrou církev představovali. Nade
vše vynikala milost Páně a dovolil jim Ježíš
j jeho dotýkati se a tělo své učinil vodičem
zázračné síly. O pořádku apostolů jsme při
svatém Matouši 10, 1. nn. mluvili a ještě
o něm při Act. 1, 13. mluviti přijde. Ve
vulgátě se apostolé po dvou uvádějí; text
řecký spojkou a druha ke druhu spojuje
všechny vespolek jedním tělem býti klada.
V obojím spůsobu se láska, jednomyslnost
a vespolná a vzájemná pomoc nastinuje.
Podié jiného čtení se vyskýtají tři řady
apostolů po čtyrech, čímž nejsvětější Trojice
nasliněna.

Již pak slyšme řeč jeho.

20. A on pozdvih očí na učeníkysvépravil:© Blaženichudí,nebovaše
jest království Boží. 21. Blaženi, jenž

nyní lačníte, nebo nasycení budete.
Blaženi, jenž nyní pláčete, nebo se
smáti budete. 22. Blaženi budete, když
vás nenáviděti budou lidé a když vy
obcuji vás a zhaní a vyvrhnou jméno
vaše jako zlé pro Syna člověkova. 23.
Zaradujte se v onen den a vzplésejte,
nebo aj, odplata vaše mnoha jest vnebi;
takto zajisté činívali prorokům otcové
jejich. 24. Ale však běda vám boha
tým, nebo máte potěšení svoje. 25.
Běda vám, jenž nasyceni jste, nebo
lačněti budete. Béda vám, jenž se
smějete nyní, nebo truchleti a plakati
budete. 26. Běda, když dobře 0 vás
mluviti budou lidé; takto zajisté činí
vali lichoprorokům otcové jejich.

Výklad viz u svatého Matouše 5, 3. nn.
Pán vyvoliv apostoly sestoupil v. 17. k lidu,
aby uzdravil nemocné jeho. Když se ale
hdé hrnuli, vystoupil či vzestoupil opět výše,
jak svatý Matouš 5, 1. vece. Již tam při
Mat. 5, 1. nn. jsme ukázali, že řeči obě u
Matouše i u Lukáše za tožny se považovati
mají. Jestliže novořekou se zdála řeč u
Matouše, tím podivnější se musí zdáti řeč
u Lukáše. Blažení chudí. Běda bohatým.
Právě opak toho svět drží. Bohatství nejednou
bývá závadou ve spáse, snadno člověk k
němu srdce přikládá a Bůh nemůže v srdci
panovati, nepanujeli sám jediný. Blažen tedy,
kdo prázen jsa péče o bohatství žije v oče
kávání zboží věčného a podlé náděje dobry
nebeskými vládne. Blažení, kdo lačníte; běda,
kdo nasycení jste. V tom se jeví síla ducha,
chudým býti až do těch nejpotřebnéjších po
třeb, a vtom se sláva Boží zračí, že takovou
sílu dává lidem, nezáviseti zhola na ničem
a k němu jenom se vinouti s neobmezenou
Jáskou; to jest triumf víry křesťanské. Jaká
ale strast čeká na ty, jenž v hodování se
vydávají a břichu svému slouží! Přijde na
ně hlad Boha, neskonalé dychtění po svr
chovaném dobru je zachytne spolu s vědo
mím, že od něho věčně zavrčeni jsou. Bla
žení, kdo pláčete; běda, kdo se smějete. Jsme
zrozeni pro pláč, poněvadž hříšni jsme; blažen,
kdo pláč toho světa činí obětí a rozkoší
svého života. Blažení jste, když vás nená
viděti budou. Béda vům, když vám dobro
řečiti budou. To jest čtvrtá antithesa či proti
věta. Chce Christus, aby křesťané byli ne
odvislí od přízně lidí, od lahod společenských,
od pohodlí života, od úsudků cizích, od po
chlebování. Milost pro Christa trpěti jest
větší, uež moc divy činiti, vece svatý Zlatoust,
Kdybych se lidem zaliboval, dí Pavel Galj
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1, 10., nebyl bych sluhou Božím. Hojnou
odplatu slíbí Pán; míra hojnosti té neníjiná
leč nestíhlá štědrota Boží a chopnost lidská,
vece Zlatoust. Ostatně při všech blaženo
stech vztah duchovný ostříhán býti musí, 0
čemž viz u svatého Matouše 5, nn. Kdo do
slovně o fělesné chudobě, žízní atd. toliko
slova Lukášova berou, povinni jsou poklá
dati, že Lukášova řeč jindy a jinde než
ona Matoušova držána. Ale i tu pro dojití
pravého smyslu na Matouše ohlédati se po
třebí; leč by se textu násilí činilo. Ve slo
vech verše 22. Blažemi jste, když . —-vy
obcuji, zhamí a vyvrhou vás někteří vykla
dači spatřují narážku na tři stupně kletby
v synagógách užívané, totiž na niduj, chérem
a šamatu, čehož 0 své váze necháváme. Jiní
místo vyvrhoupřekládají pronesou a roznesou ;
tak i cyrilský překlad. Ještě dokládáme,
že pozďvíhl Pán oči na učeníky dřívěji než
počal mluviti a že tím péči svou o ně asvou
k nim nekonečnou lásku projevil; pozdvihl
očí svojich a tím pozdvihl srdce posluchačů
k slyšení náuk svojich nebeských, an nikdo
neslyší dobře, leč Pán ho k sobě přivine a
pozdvihne z nízkostí pozemských. Aby ale
se nezdálo, že, poněvadž Pán béda volá na
protivníky svaté pravdy a pěstitelky její cír
kve, také vyznavači jeho nějakým hněvem
proti nim pálati smějí, tedy Pán tudíž o mi
Jování nepřátel mluví k těm, kteří Pána
slyst £. j. těm, jenž Pána následovati rozhod
láni jsou.

2(. Ale vám pravím, jenž slyšíte:
Milujte nepřátely své, dobře čiňte těm,
jenž nenávidí vás. 28. Dobrořečte těm,
jenž proklínají vás a modlete se za ty,
Jenž utrhají vám, 29. a kdo tebe tepe
v lice, nastavuj i druhé, a tomu, jenž
odjímá tobě plášť, ani kabátu nezbraň.
90. Každému pak prosícímu tebě dá
vej, a od beroucího tvoje věci nežádej
zpět. 91. A jak chcete, aby činili vám
lidé,1 vy čiňte jim podobně. 32. A
milujeteli ty, co vás milují, jaký máte
dik P neboť i hříšníci milovatele své
milují. 33. A jestli dobře činíte těm,
Jenž vám dobře činí, jaký máte dík?
neboť 1 hříšníci to činí. 34. A půj
Čujeteli těm, od nichž se nadějete zase
vziti, jaký dík máte? nebo hříšníci
hříšníkům půjčují, aby obdrželi toli
kéž. 35, Leč milujte nepřátely své,
dobročiňte a půjčujte, ničeho se odtad
nenadějíce a bude odplata vaše mnoha,
a budete synové Nejvyššího, ješto do

13

brotiv jest k nevděčným a zlým. 306.
Buďtež tedy milosrdni, jakož i Otec
váš milosrden jest.

Výklad viz u svatého Mat. 5, 44, 39.
nn. 42. 46. 7, 12. V těch výrocích nás Ježíš
k lásce k nepřátelům, k trpělivosti a k do
bročinění bez očekávání náhrady napomíná.
Láska k nepřátelům nezáleží jenom v tom,
abychom zálusku a zášti proti nim necho-.
vali, nébrž abychom k nepřízní jejich láskou,
k nenávisti jejich dobročiněním, k jejich ha
nám modlitbami se jim propůjčovali. Kdo
nepřitele miluje, ten zlobu jeho sobě na spásu
mění. Máme mmnilovatiosoby jejich, nevšak
jelich bludy, vady jejich a zlé konáníjejich.
Máme jim dobře činiti, ne však je činiti
horšími a na spáse jim škoditi, aniž jich ve
zlu stvrzovati. Tak i dobrořečení a modlení
naše ku spáse nepřátel prohlédati musí. Mi
lovati, dobře činiti, žehnati, modliti se, jest
čtverolístek, jenž předchozím čtvero blažen
stvím odpovídá.

Co dále o trpělivosti Pán učí, 0 naský
tání líce druhého, o nežádání zpět věcí nám
odcizených, o nezbraňování jiným po vzetí
nám pláště i kahát nám vzíti, toho smysl u
Matouše na dotčeném místě vyložen. Chce
Pán říci: Trpěliv buď a pokoj i se škodou
svou miluj, a bezpraví utrpěv ku podnikání
nové křivdy se připravuj. Při tom pak dle
možnosti a všelijak dobře člň a pamatuj,
že blaženěji jest dáti než bráti. Act. 20, 35.

Co dále praví: Jak chcete, aby lidé Či
nili vám, i vy číňte jim, tu na našem mistě
V jiné souvislosti přichází než u svatého
Matouše 7, 12. Tam Pán slovy témi veškery
povinnosti člověkovy ku bližnímu zahrnuje,
tuto ale ze slov těch béře pohnutku k mi
lování nepřátel. Sebeláska nás nejednou osle
puje a nespravedlivými nás k bližníntu činí;
leč táž sebeláska nám posvítiti může v tom,
čím jiným povinni jsme. Potřeba tu jenom
osobu zaměniti, a sebe na místo nepřítele,
jej pak na naše místo postaviti.

O bezzištnosti při dubročinění jedná dále,
o uštědřování a půjčování bez náděje ná
hrady, netoliko vadu přírody napravujíc,
nébrž člověka tím ke vzoru Božímu pozve
daje. Christus umřel za nepřátely své Rom.
o, 10. a veškera snaha jeho jde k smíření
nás s Bonem 2. Cor. 5, 20. Ovšem tedy kře
stan 1 nepříteli dobřečiniti povinen. Bůh tu
vzorem, Bůh tu zákonem jest. I máme no
siti obraz milosrdenství Božího na sobě a
býti milosrdní, jak i Otec nás nebeský mí
losrden jest. Dí Pán: Buďtež teďy milosrdni,
an milosrdoost z příkladu Božího odvětuje.

Ještě musíme některá poznamenání mluv
nická přičiniti. V. 29. místo plurálu klade
singulár a kdo tebe tepe v lice, nastav i
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druhého atd.; a tou obměnou důraz přirůstá
řeči, že totiž každý tak má poslouchati, ja
koby jemu jedinému věc ta pravena byla.
Pěkné stupnování nacházíme v. 29. 30. 31.
a učí se jimi, jak láska křesťanská snáší,
bíti sebe aodjímati sobě dopouštějíc, jak po
mábá, každému dávajíc a od žádného zpět
nežádajíc ajak jedná, dokona v potřeby jiných
se oblékajíc a vmyslíc. Ve verši předpo
sledním místo ničeho se odtad nenadějíce
chtějí někteří slovo recké o'zeAzičew, pře
kládati v tento spůsob: nic nezoufajice, nic
za ztracené nemajíce, ješto obětě vaše ne
splynou bez odplaty. Přiléhá ovšem ke spo
jitosti výklad ten, poněvadž dále dí: nebo
velika bude odplata vase; leč my jsme ra
ději překladu vulgáty se drželi, jehož také
větší část interpretů následuje a ostrom. má
tolikéž ničesože nečajašče. Kterak dále se
propovědi ty nemají doslovněvezdy a všady
bráti, a jak v tom si počínati sluší, abyvšelijakpříkazláskybylzachován,0tomu sv.
Matouše jsme se rozprostranili na dotčeném
místě. K milosrdenství zří, o člověku lahodně
souditi. O tom vece dále:

37. Nesudte a nebudete souzeni;
neodsuzujte a nebudete odsouzeni; od
pouštějte a bude vám odpuštěno. 38.
Dávejte a bude dáno vám, míru dobrou,
a natlačenou a natřesenou a vrchova
tou dají v lůno vaše. Tou zajisté mě
rou, kterou měřiti budete, odměří se
vám.

Výklad viz u sv. Mat.7, 1. 2. 17. Člo
věk rád člověka posuzuje; v tom marném
posuzování jeví se marnost a pýcha jeho,
ješto sebe nad bližního povyšuje a cenu a
hodnotu jeho od svého náhledu odvislými
čině jej tím snižuje a sobě podmanuje. Není
to beze hříchu, an tu závist, pýcha a mar
nost vévodí, a tudy Pán dí: Nesudtřea ne
budete souzení. "Tím větší vina bývá, když
člověk goud svůj stupnuiev odsudek, v soud
nemilosrdný a tvrdý, ješto by viny bližního
ukrývati a vymlouvati měl, pokud se to bez
urážky pravdy a spravedlnosti díti může.
Tudy Pán slovo souditi stupnujíc velí: Ne
odsuzejte, ubyste nebyli odsouzení, ovšem
od Boha, jenž s přísností přikročí na tobo,
kdo bližního přísněodsuzoval. Nemluví Pán
o veřejných soudech státné vrchnosti, nébrž
o privátném souzení a odsuzování. Dálejší
stupeň milosrdenství vytýká Pán slovy. Od
pouštějte a bude vám odpušténo. Misto od
pouštějte stojí vlastně propoustějte a budete
propuštěni, což sličněji přiléhá, ješto při
souzen buď odsouzen buď propuštěn bývá

ten, nad nímž soud vynáší se; ale smysl
není jiný. Velí Pán, abychom ve svýchpřech
k bližnímu lásky píleli, křivdu pomíjeli a
hříchy jeho přikrývali. Prov. 10, 12. Není
to pouhá rada, nébrž výminka, pode kterou
jedině milosrdenství Božího člověk dojde.
V řízení Božím vládne odveta a naše cho
vání k bližnímu bude měřítkem chování
Božího k nám.

Poslední stupeň milosrdenství vyslovuje
Pán, an dí: Dávejte a bude vám dáno. A
tu při odměřování spatřujeme žebř či postup :
miru dobrou a natlačenou a natřesenou a
vrchovatou daji v lůno vase. Dobrou míťu,
neneplnou, ne nedostačnou, ale načřačenou
a nalřesenou dají vám, ano 1 ještě osutou
či osypanou, vrchovatou, přeplývající dají
vám do lůna, t. j. do klína vaseho. Klin,
lůno jest řasa či vrab, jejž činí opasek na
oděvu pod hrudí; ovšem u nás do Alina
vsýpali jinak se béře, smysl ale týž ostává.Alekdojsouti,jenždaji?© Davateléjsou
ti, jenž přijali dobrodiní a kteří, an Bůh zá
ně odplácí, nyní zdají se dobrodincům svo
jim náhradu dávati. Aneb raději daji an
dělé, jenž Mat. 24,31. soud na místě Božím
vykonávají. Touž měrou odměřuje Bůh podlé
věci, zlem za zlo, dobrem za dobro, 2. Cor.
5, 10. milosrdenstvím za milosrdenství, lá
skou za lásku. Ale míra Boží podlé velikosti
jest nevyrovnaně větší, ješto se strany Boží,
jak předešlo, jest odplata mnohem hojnější,
natřesená a vrchovatá a stonásobná. Z toho
se učím, dí svatý Bernard, že míra ta bez
míry jest; ale což jest to, jenž mně bez
míry odměřeno bude? Zádné oko, Bože můj,
bez tebe nemůže spatřiti, co připravuješ mi
lovatelům svým. I což jest to? Jsou-li to
dobra pozemská, zlato, stříbro, drahoka
meny? Nikoli; nebo věci ty vidíme; čehož
ale hledáme, toho žádné oko nespatřilo.
V tom si zalibuji, po tom dychtím. Buh
bude vším ve všem, dí svatý Pavel, a já roz
umím již, Že plnost veškera, kteréž se od
Boha nadějeme, sám Bůh bude. Toli svatý
Bernard.

Dvojí část řeči horské předešla. V prvé
21—26. ideálný obrys křesťanského názoru
světa vyličuje, v druhé 27—38. smýšlení a
jednání křesťanské v nejznamenitějších od
likách vypisuje. Ve třetí části, ku které nyní
přistupujeme, o poměru poznání a jednání,
víry a lásky jedná. Praví;

39. Pověděl pak jim i podobenství:
Zdali může slepec slepce vésti? zdali
obá do jámy nepadají? 40. Není uče
ník nad mistra, dokonalý pak budé
každý, budeli jako mistr jeho, 41.
Což pak vidíš drástu v oku bratra
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svého, břevna však, jenž v oku tvém
jest, neznamenáš ? 42. A nebo kterak
můžeš říci bratru svému: Bratře, nech
ať vyvrhu drástu z oka tvého, sám vokusvémbřevnanevida?© Pokrytče,
vyvrhni dříve břevno z oka svého a
tehdy přihlédneš, abys vyňal drástu
z oka bratra svého. 43. Nebo není
strom dobr, jenž nese plody špatné,
aniž strom špaten, jenž nese plody
dobré. 44. Každý zajisté strom po
plodu svém se poznává, nebo z trní
nečesají fíků, aniž ze hlohu sbírají
hroznů. 45. Dobrý člověk z dobrého
pokladu srdce svého vynáší dobro a
zlý člověk ze zlého pokladu vynáší
zlo; nebo z hojnosti srdce ústa mluví.

Ješto Lukáš užívá slov pověděl pak jim
i podobenství, tedy se vidí některým, že slova
ta nejsou vnitrnou vazbou s předešlými vě
tami spojena, nébrž že samostatnou částku
řeči Páně činí doplňkem a dovršením řeči
horské jsouce. Jiní praví ale, že s předcho
zími výroky i ta částka souvisí. Mluvil Pán
o soudu a odsuzování; kdo však soudí, ten
se nabízí jiným za vůdce a učitele. Kdo
ale jiné učitl chce, ten sám uměti a znáti
musí pravdu tu (40, v.) a sám dříve 0 ná
pravě svojí pracovati (v. 42.), sic jinak slep
cem jest, a ten, kdo se jím vésti dává, do
jámy bývá zaveden, t. j. do záhuby přichází.
Nebo nedá se od učeníků lepšího cosi na
diti, než se na učiteli spatřuje. V tom ale
spatřuje se slepota, když bližního odsuzuje
kdo pro nepatrné poklesky a sám velikých
vad svojich nevidí. Takové pak odsuzování
pochází ze zloby srdce, jak zlý plod ze
stromu zlého. To jest ta souvislost vespolná
téch Páně výroků. Předce ale jiníprostran
něji výpovědě tyto vykládají, aniž k té sou
vislosti pouze prohlídajíce. Dle toho prostran
nějšího výkladu rozumějí se slepci fariséové
a kdokoli o vykupiteli pozemském mluvili
a tou čákou lid sváděli. I bylo potřebí, aby
Pán vystříhal učeníky svoje, aby seslibným
jejich náhledům zavésti nedali. Nebo poně
Vedž učenik neni nad mistra a aniž žádati
lze, aby výše myslil učeník než učitel, tedy
by ovšem v předsudcích jejich zatonuli a
sice tím více, čím více by se v jejich náu
káchzdokonalovali; čehož následek jest
věčná jáma. Neni zajisté učeň nad učitele a
dokonale vzdělaným každý bude, budeli jak
učíte? jeho. Tudy tím více potřeba naléhá,
pravého učitele hledati a od něho k doko
nalosti vedenu býti, abys do jámy věčného
zahynutí nepadl.

Apostolé byli učitelé od Christa určení,
ale přečasto lidé samozvaně se za karatele
jiných povolány býti soudí; těm tedy po
vídá Pán: Což pak vidis drástu v oku bra
tra svého a břevna v oku svém neznamenáš?
Pokrytče, vyjmi dříve břevno z oka svého
a tehdá přihlédneš, abys vyňal drástu z oka
bratra svého. Praví slovy těmi, že kdo jiné
kárati se podjímají, sami dřívěji nežby se
jiných napomínati vydali, k soběpřihlédnouti
a vad a poklesků svojich zbaviti se mají.
Kdo k sobě nepřihlédá a svojich vad a vy
vinutí a výštěrbků napraviti nechce, dřevna
svého nedbaje, avšak k dráslám jiných lidí
prohlédaje, ten dokazuje, že v útrobách jeho
vládne pýcha, sebehrdost, zložádost a ne
pravost. A tudy podobá se špatnému stromu,
jenž dobré ovoce nésti nemůže; nebo nikdy
ze stromu špatného dobré,ze pláněte štěpné
ovoce nevyroste, nikdy se nečesají fikové
z trnů ani hroznové sbiraji se z hlohu, ješto
jen ratolesti na kmenu Christu Jo. 15, 2.
dobré plody přinášejí, z nebeského kmenu
toho sílu přijímajíce. Vnitrná ale povaha
v řeči se projevuje, ješto z hojnost? a oply
nulosti či nadbytku srdce mluvi ústa. Reč
tuto stojí za celý zevnějšek,jimžto se vnitřek
projevuje, tedy i za skutky. A. tudy, jakji
nak býti nemůže, zlý člověk z pokladu
srdce svého zlé věci pronáší, jak dobrý z po
kladu útroby svoji věci dobré vynořuje. Po
klad člověka vnitrný jest, co sobě nashro
máždil a v jednotu spojil; cnosti, jenž v po
vahu vešly, činí poklad člověka dobrého,
necnosti a nepravosti vešlé v přírodu člo
věkovu jsou pokladem člověca zlého. Aby
pak zřejmo bylo, že se tu jedná o zvolnou
a svobodnou snahu člověka, toho neb onoho
pokladu dosahovati, a aby nemohla na ten
smysl slova Páně slyšána býti, jakoby ne
vyhnutelně člověk zlým věcem uvyklý zlé
věci konati musil a naopak člověk cnostný
nikdá vyvinouti a klesnouti nemohl, tudy
přičinuje Pán následující výrok: Proč mněřikátePane,amečinite,cožpravím?© Mat.
7, 21., Tit. 1, 1. Vnitrný poklad dobrý ne
jeví se vyznáváním pouhým, nébrž skutky.
Tak sobě vedou vykladatelé, jenž prostran
něji slova Páně slyší. Předce ale musíme
užší souvislosti přednost dáti. Toli o souvi
slosti vět těch vespolné; výklad již u Mat.
položen Mat. 15, 14. 1, 49 20.25. 7, 3. 12,
34. 35. 7, 16. nn. Nešťasten člověk, koho
slepec vede, nešťasten národ, jenž se vůd
cem Christem vésti nedává. I potřebí, aby
nejen jednotlivec ale i celý národ se ve va
dách svých poznával a je z těla a z duše
své vybyti hleděl a pokladu dobrého sobě
nastřádal, aby v dobu příhodnou z něho po
třebné věci ku prospěchu svěmu vynášeti
mohl. K tomu aby lidé náuku Páně vně
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skutky pronášeli, ještě ku konci řeči své
Pán důrazně napomíná. Dí:

46. Co však nazýváte mne Pane,
Pane a nečiníte co pravím ? 47. Každý,
kdo přichází ke mně a slyší řeči mé
a činí je, ukáži vám, komu podoben
jest. 48. Podoben jest člověku sta
vějícímu dům, jenž kopal hluboko a
položil základ na skále; když pak po
vodeň strhla se, obořila se řeka na
dům onen a nemohla jím pohnouti,
nebo založen byl na skále. 49. Kdo
ale slyší a nečiní, podoben jest člo
věku stavějícímu dům na zemi bez
základu, na nějž obořila se řeka a tu
díž sesul se a byla suť domu toho
velka.

Výklad u Mat. 7, 24—27. Smysl: Kdo
slovo Christovo slyši a Život dle něho po
řádá, toho víra co stavba pevně stojí na
skále Christu, aniž útrapami, pronásledo
váními a pokušeními se zviklá. Naopak,
kdo s vírou nespojuje život svatý, toho víra
záhy se Sesuje a zbyne. Vira se vykoná

váním utužuje a veškeří důvodové jiní ne
mohou tohoto vaitrného zkušením došlého
důvodu nahraditi. Kdo jednou věřiv odpa
dne, toho pád neulečitelen téměřjest. Hebr.
6, 4. no. Veškera moudrost křesťana záleží
v tom, aby dobrým životem 2. Petr. 1, 10.
víru a spásu sobě pojišťoval.

Ještě o čteních něco povědíti přijde.
Místo: kopal hluboko čte text řecký: kopal
a doloval či hloubil; jest stupnování, on ko
pal a doloval a hloubil až na samu skálu,
což se posavad v Palestině při značnějších
budovách děje. Místo založen byč na skále
čte řecký text: že dobře vybudován byl. V
posledním verši čte řecký text: ten ale,
kdož uslyšel a nevykonal, podoben jest tomu,
jenž vystavěl a t. d. Smysl není jiný, leč
že při tom se béře ohled na soud budoucí,
při kterémž se prohlédati bude k tomu, co
kdo byl na světě učinil. Ještě činíme po
zorny na paronomasii v posledním verši,
která vezdy vyniká jasně, jakkoli jej pře
ložíme. Obořila se a oboření bylo veliké,
aneb připadla a pád byl velik, aneb sesula
se a suť byla velika; v posledním případě
paronomasie přestavena jest.

Dokonav Pán řeč hornou vešel do Ka
farnáa, o čemž Lukáš dále.

Hlava VII.

Uzdravuje sluhu setníkova; 11. křisií mlá
dence umrlého v Naimě; 19. Jan Křesti
tel posýlá učně: svoje ku Christu, načež
24. Pán o ném svědectví vydává, lidi ale
ku věření nekolné k dětem přirovnává 31.
U fariséa pozván byv ST. přijímá ode
hřisnice mazbu nohou svojich a ji 47. hři
chy odpousti, podobenství o dvou dlužní
cích na ni obrátiv 4T—30. |

1, Když pak dokončilvšechna slova
svoje v uši lidu, vešel do Kafarnáa.
2. Setníka pak jednoho služebník zle
se maje, počínal umírati, jenž mu byl
velice vzácen. 3. I uslyšev o Ježíši
poslal k němu starosty židovské, prose
ho, aby přišed uzdravil služebníka
jeho. 4. Oni pak přibyvše k Ježíšovi
žádali ho snažně řkouce jemu: Hoden
jest, abys to jemu prokázal; 5. nebo
miluje národ náš, a sbornici sám vystavěl
nám. 6. Ježíš pak šel s nimi. A když
již nedaleko byl od domu, poslal k němu
setník přátely řka: Pane netrud se,

nejsem zajisté hoden, abys pode stře
chu moji vešel. 7. Proto jsem ani sebe
za důstojna nesoudil přijíti k tobě:
ale rci slovem a ozdravne služebník
můj. 8. Nebo i já člověk jsem pod
vrchmocí postavený maje pod sebou
vojíiny; a dím tomuto: Jdi a jde a
jinému : Přijd a přichází, a služebníku
svému; Učiň toto a činí. 9. Uslyšev
pak to Ježíš, podivil se a obráliv se
k následujícímu za sebou zástupuřekl:
Amen pravím vám, ani v Israele tak
veliké víry nenalezl jsem. 10. A na
vrátivše se ti, jenž posláni byli, domů
nalezli služebníka, jenžto byl neduži
věl, zdráva.

Výklad u Mat. 8, 5—13. Není člověka
na světě, jenž by nechoroval a lékaře Chri
sta nepotřeboval. I nemáli tedy Christa se
S pokorou dovolávati? A Pán se neodtáhne,
prosbali náše vroucna jest a horlivali tužba
naše po něm. Ale tu máme přímluvčí světce
a světice Boží sobě zjednati, jak to setník
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učinil; při tom aletak žíti, abychommohli
chváleni býti od nich, jak Zidé chválili set
níka, jejichž chválu Christus potvrdil a zvý
šil; oni zajisté chválili vněšný skutek, Chri
stus ale velebil bohatost srdce jeho. Máme
na setníku obraz pohanstva, jenž se ku
Christu obrátiti mohlo, což se nestalo bez
nějakého vlivu starozákonného, jenž pěstou
nem byl ku Christu Gal. 3, 25. a jejž tu
Židé přimlouvatelé zastoupali. O rozdílu
vypravování Lukášova od vypravování Ma.
toušova viz u Mat. 8, 5. nn. Místo poď vrch
mocí postavený stojí vlastně v řeckém těxtu:
pod vrchmoci poslavovaný v praesentu a značí
ustavičné jeho pod jednotlivá velení před
stavenců svojich podrobování. Místo nesou
dil jsem sebe důstojna můžeme přeložiti: ne
osmělil jsem se, ke smysluli jen hledíme.

Byl-li div ten významným, byl násle
dující o mnoho významnějším. Vypravuje
Lukáš:

11. I stalo se nápotom, šel do mě
sta zvaného Naim a šli s nim uče
níci jeho a zástup mnohý. 12. Když
pak se přiblížil ku bráně města, aj
umrlec nešen byl ven, syn jediný matky
své a ta vdova byla, a zástup města
mnohý s ní. 13. A uzřev ji Pán, mi
losrdenstvím jsa pohnut k ní vece ji:
Neplač. 14. A přistoupiv dotekl se
rakve; nosiči pak zastavili se. I řekl:
Mládenče, tobě pravím, vstaň. 15. I
posadil se mrtvec a počal mluviti; 1
dal jej mateři jeho. 16. Pojala pak
všecky bázeň a velebili Boha řkouce:
Prorok veliký povstal mezi námi, a
Bůh navštívil lid svůj. 17. A rozešla
se řeč ta po celé Judée o něm a po
vší okolině,

V Kafarnáu Pán služebníka skonávají
cího uzdravil; v Naimě však člověka mlá
dence skutečně skonalého vzkřisuje a tim
skutkem co Pán smrti a života se býti do
kazuje. Stalo se to nápolom, jak vulgáta
klade podlé čtení čvré čšíjs ač jiné stejně
téměř osvědčené čtení má čvrý ččíjs, dne
následujícího. Naim, město galilejské, leželo
k jihovýchodu od Nazareta, nedaleko En
dora, mezi horou Hermonem a Táborem,
téměř u paty Hermonu. Posaváde ves ne
patrná téhož jména se na onom místě na
lézá; slovo pak naim hebrejské značí podlé
obyčejného výkladu po česku luh, úpor, pa
žit a ze jména toho a přihodilé tu smrti od
vodili náuku, že smrť všecko zasáhá a ná

strahy činí také věcem květoucím jak tuto
mládenec a jméno města se sjednocují v do
svědčování té věci. Přijmemeli, že Naim
značí místo otevřené, jak se některým vidí,
můžeme touž myšlénku s obměnou nějakou
k tomu jménu přičinitl a na př. říci, že
všickni stavové a věkové smrti otevřeni
jsou. Byli tehdá s Pánem netoliko apostolé,
nébrž i jiní učeníci, nad to i mnohý zástup
lidu; Což přičinuje Lukáš pro dosvědčení,
že div ten, jejžto se vykládati jme, před
davem lidstva stal se. Následovali Pána
lidé díl náukou díl ale divy a zázraky na
vnazeni byvše. Jiná tlupa veliká š:a se
vdovou, když mrtvola se z města vynášela,
a ještě jiní lidé se nalézali v bráně, ješto
víme, že se u Židů v bráné lidé scházeli,
jak u nás na náměstí a nad to i druhdy
tam soudy odbývali Zalm 068, 13. 126, 5. 2.
Reg. 15, 2. Vypravuje Lukáš, jakoby se
bylo náhodou dálo, že Pán právě vcházel
do města, když mrtevce vynášeli a slovo a
aj zdá se nahodilost tu zvýšovati. Leč Pán
předvídaje, co se stane, naměřil právě z Ka
farnáa cestu do Naima, aby divem tím před
tolikým zástupem oslynul a Boha oslavil.
Jak nyní u nás hrobiště a kladbiště vně
města kladou, tak tím více se so dálo u Zidů,
ješto hrobové u nich jsou místa nečistá, jichž
každému Štititi se a varovati potřebí; tudy
také Josef Arimathejský měl hrob vydlabaný
v skále vně města Jerusaléma, jak ten
kráte za Christa Pána hora kalvarijská le
žela. Z křesťanů sice za středověku ponej
více se lidé pochovávali okolo kostela, aby
lidé do kostela příchozí smrť před očima
majíce k svatosti života tím pobádáni byli
a na zemřelé pamatujíce za ně modlili se,
nad to pak aby jim na mysl tanula náuka,
že veškeři lidé v Christu zesnulí s nimi jednu
cirkev Boží činí. Dyli, jak jsme již výše Mat.
23, 27. viděli, hrobové Zidů buď prostranní
»estávajice ze vchodu a několik vodorovných
po stranách vchodu jdoucích přístěnků, buď
neprostranní záležejíce v jámě kolmo do země
vykopané; obyčejně se pohřebovalo u nich
k večerou téhož dne, když umrlec zesnul,
ale ještě před západem slunka. Ten, jejž
právé vynášeli, byl jediný syn mateře, ano,
Jak čte řecký text, jednorodec, syn, jehož jedi
ného zrodila matka; a tudy veškeré srdce
materské vdovy na jedináku tom, co náději
potomstva, co podpoře staroby jako na světlu
oka svého spočívalo. (Ovšem 1 bolest její
náramna byla. Písmo zajisté největší na
světě pláč jmenuje pláčem nad synem je
dnorozencem Zach. 12, 10. a Jerem. 6, 26.
smutek nad jednorozencem sluje největším
smutkem, jak viděti ze slov: Dcero lidu
mého, přepaš se houní a posyp se popelem,
smutek jednorozeného učím sobě, Ješto sel
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mnohý zástup, jak sv. Lukáš klade, s ni,
se vdovou a matkou jediného Syna, tudy
soudí, že bez mála ctěná nějaká matrona to
byia, jejížto syn se vynášel k krobu. Když
ji spatřil Pán, milosrdenstvím hnut jsa řekl
ji: Neplač. Pám, dí Lukáš, an se Ježíš tu
pánem nad smrtí a životem býtí osvědčil.
Dále dí, že milosrdenstvím pohnut jsa vece:
ji. Slovy těmi dává příčinu, proč Pán, ač
nebyv dožádán umrlého syna vzkřísil; ačkoli
zajisté ona sama neprosila, volala za ni její
potřeba, žalost a skormoucenost, vdoví stav
její, mládí umrlého syna a ta okoliénost, že
jediným synem jejím byl. Žádost chudých
slyši Hospodin, vece Žalm 10, 17. Dává
tím Pán na um, kterak stydlivost chudob
ných lidí šetřiti, aniž očekávati tepruv máme,
ažby nám žádosti přednesli, ježto nouze je
jich dosti výmluvnou prositelkou jest. Ve
plač, pravil jí Pán; pravili jí totéž bez mála
také mnozi jiní, žalosti její hnuti jsouce a
jí potěšiti želajíce. Jiný ale byl důraz ve
slovech Páně, a se slovy těmi veškera po
těcha v útrobě její se rozploula Jo. 16, 20,
Neplač, vece, ne žeby jí přirozený cit vy
týkal, ješto sám nad Lazarem vzplakal, nébrž
poněvadž bytně a skutečně příčinu pláče
jejího odstraniti hodlal syna oživě. Přistou
pil Pán k rakvi a dotekl se jí, načež nosiči
nad mimořádným tím Páně skutkem užas
nuvše, zastavili. Na márách nesli rakev a
v ní umřelce, zakrytého toliko plenou, ana
rakev otevřena zůstávala. Na to se Pán
ku mládenci obrátiv pravil: Mládenče, tobě
pravím vstan. Eliáš a Eliséus prorok, jakož
také jiní po dlouhých k Bohu modlitbách
mrtvé křísili; Christus osvědčuje se Pánem
života, že vlastním velením a vlastní mocí
umrlého křisí. Byl to hlas toho, jenž druhdy
v den poslední Jo. 5, 25. všechny lidi obudí
z hrobu; byl hlas toho, jenž volá to, co nemi,
jako to, co jest Rom. 4, 17. Avšak netoliko
všemocným slovem učinil ten div, nébrž již
dřívější dotknutí rakve stavilo smrt, že dále
kráčeti nemohla a vydávati se jala plen svůj,
ana ruka všetvorná jí se přiblížila. Mrtvého
dotknouti se činilo člověka nečistým; tuto
ale všeočistná ruka Páně smrt přemohši 1
její nečistotu vypráznila. Na slova Páně
podlé Zalmu 148, 5. stalo se ihned, co při
kázal; mrtvec se vztýčil a posadil se přímo,
jak slovo řecké a'vexaViče znamená; a pro
jisté osvědčení života dokonalého počal mlu
viti. A dal jej mateři, dokládá evangelista.
Vlídně ujal zkřísence za ruku a matce jej
odevzdal. Nepotáhl ho k službě svojí, aby
se nezdálo, že div ten jen pro oslavení svoje
učinil,

Účinek toho divu nebyl jiný, leč jaký
býti musil: Fojala všecky bázeň, svatobázeň,
svatostrach, bázeň s úctou spojená; dázeň

Boží nejednou v pístňě nábožnost a službu
Boží značí Luk. 1, 12. 65. Hrůza svatá
nějaká jest první pocit, jejž zázrak na duši
lidskou působí. S úctou Boží spojena byla,ještoihnedsv.Lukášvece:© VelebiliBoha
či oslavovali ho za tou příčinou, že, jak pra
vili, veliký prorok povstal mezi námi. Veli
kým prorokem zvou podlé některých vykla
datelů Ježíše, poněvadž v něm Messiáše
spatřovali, jehož za doby té všickní lidé
očekávali, a tudy jim na mysli tanula slova
u Mojžíše pravená Deut. 18, 15. Proroka
z národu tvého a z bratrů tvojich vzbudí
tobě Hospodin. Tím více zdá se, že o Mes
sláši tu mysliti přijde, poněvadž lidé ti dru
bou příčinu velebení Božího svého udávají
týmiž slovy, jakých užil Zachariáš, otec Jana
Křestitele, o Messiáši, pravíce: Bůh navšti
vil hd svůj 1, 68. 18. Leč poněvadž v ře
ckém textě slovo prorok nemá artikulu či
členu, tedy raději o neurčitém proroku slova
znějí, jehož před přijitím Messiáše očeká
vali a jehož velikým zovou, poněvadž div
ten učinil jediným slovem, čehož jindy ne
bylo slýcháno ani vidáno po veškeren Zákon
Starý, aneb vůbec jen to říci chtěli na jisto,
že velikým prorokem jest. A řeč ta jejich,
totiž že veliký prorok povstal a že Bůh na
vštívil národ svůj, rozešla se po celé Judée
a po vši okolině. Judéou se tu míní celá
Palestína a okolinami slyší se krajiny za
braničné, jak ze slov celý a vesškerenviděti.

O jinochu dále nic nevíme. Možno, ano
podobno, že déle živ byl a že se nalézal
mezi těmi, k nimž se Auadratus biskup Athén
ský ve své Hadrianovi císaři I. 126. podané
obraně táhne. Eusebius h. e. 4, 3. zní
úlomek zachoval, v němž světec ten praví:
Skutkové Páně zjevni jsou a divy jeho po
tvrzují živí svědkové, totiž ti sami lidé, kteří
od něho uzdravení a vzkříšení byli z mrt
vých a kteří netoliko za Pána žili, nébrž
ještě dlouho po něm, ano ještě podnes žijí
někteří z nich mezi námi.

Ve příběhu tom zázračném svatí otcové
a jiní po veškerá století církevní spisová
telé spatřovali náuku pod literou ukrytou,
Vaovou podlé jinotaje té jest církev, synez
jest křesťan, a smrtí či úmrtím jest hřích.
Velika jest bolest církve nad hříšníkem a
prosbami i slzami svými hledí všelijak jemu
milost Boží, pravý život duše u Boha vyje
doati. Povstávání k životu děje se zasťavením
rakve, jímž stavení náruživostí a ostavení
nepravostí se naznačuje, načež všemohútná
milost Boží hříchy odpouští a nový život
v duši vlévá. Sv. Augustin jasný jest toho
příklad a matka jeho sv. Monika, vdovou
jsouci, jest pravá duchovní odlika příběhu
našeho, jak sám praví cfess. 6, 1., že jej co
mrtevce matka jeho na márách myšlének a
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próseb svojich přinášela k Ježíšovi, aby nad
ním vyřekl slova: Mládče, vstaň. Neméně
naznačena jest v příběhu tom cesta, kterou
kráčeti má ten, jenž jiného skrze pokání
z hříchu k životu zbožnému přivéstiusiluje.

Pověst ta roznesla se všady; ale došla
i Jana Křestitele.

18. I zvěstovali Janovi učeníci jeho
o všem tomto. 19. A zavolav dva z
učeníkův svojich Jan poslal k Je
žíšovi řka: Tyli jsi ten, jenž přijíti má,
čili jiného čekáme? 20. Přibyvše pak
k němu muži řekli: Jan Křestitel po
slal nás k tobě řka: Tyli jsi ten, jenž
přijíti máš, čili jiného čekáme? 21.
V touž pak hodinu mnohé uzdravil
od neduhů a muk a duchů zlých a slep
cům mnohým uštědřil zrak. 22. A od
povídaje řekl jim : Odejdouce, zvěstujte
Janovi, co jste viděli a slyšeli, že
slepci prozirají, chromí chodí, proka
ženci se čistí, hluší slyší, mrtví se
křisí, chudým se blahověstí. 23. A
blažen jest, kdo se nezhorší na mně.
24, A když odešli poslové Janovi,
počal o Janovi mluviti k zástupům:
Což jste vyšli na poušť spatřit ? třesť-li
větrem klácenou? 25, Nébrž co jste
vyšli uvidět? člověkali měkkým rou
chem oděného? Aj kteří v rouchu
skvostném jsou a v rozkoších, v hra
dech královských jsou. 26. Nébržco
jste vyšli uvidět? Prorokali? ovšem
pravím vám, a více než proroka. 27.
Tento jest, o němž psáno jest: Aj
posýlám anděla svého před obličejem
tvým, jenž připraví cestu tvou před
tebou. 28. Nebo pravím vám, většího
Z rozenců žen proroka nad Jana Kře
stitele nikoho není; kdo ale menším
jest v království Božím, větším jest
nad něho. 29. A veškeren lid uslyšev
to 1 celníci ospravedlnili Boha pokře
Sútvše se křestem Janovým. 30. Fa
riséové ale a zákoníci radou Boží opo
mitli na sobě, nebyvše pokřestění od
něho. 31. Rekl ale Pán: Komu tedy
připodobním člověky pokolení tohoto
a Komu podobni jsou? 32. Podobni
Jsoudětem, jenž sedí na náměstí a
volají na sebe a praví: Pískali jsme
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vám a nezatančili jste, hořekovali jsme
vám a nezaplakali jste. 33. Přišel za
jisté Jan Křestitel, aniž jedě chleba,
aniž pije vína a pravíte: Zloducha má.
34, Přišel Syn člověka jedě a pije a
pravíte: Aj člověk žrout a vinák, pří
tel celníků a hříšníků. 35. A ospra
vedlněna jest moudrost ode všech dětí
svojich.

Výklad všeho toho vizu Mat. 11, 2—19,
Janovo poselství pochop vzalo od skutků
Páně a od zázraků jeho; nebo je ku Pánu
vypravil, když mu byli učeníci jeho zvěsto
vali o všem tom, co totiž předešlo, zvláště 0
uzdravení služebníka setníkova a 0 vzkřesu
mládence naimského. Byl Jan Křestitel věr
ným sluhou Páně, jenž i ve vězení nemyslel
na nic jiného, leč jakby konal a dokonal
úřad předchůdce Páně. Nešla péče jeho o
zniknutí vlastního nebezpečí, nébrž 0 spásu
svěřenců. Jasno bylo vědomí jeho o Christu,
aniž tmy žaláře ducha jeho zatemnily. Po
selství to dvou učeníků bylo poselství úřadné;
nežádá Jan Christa, aby mu pomohl z vě
zení; veškera rozkoš jeho jest, aby Christus
poznán byl a rád pro Christa podstoupal
muka a útrapy vězení svého. Učeníci jeho
přišedše ku Christu netáží se leč o tom,co
jim poručeno, svatou nějakou prostotou ducha
vésti se dávajíce a mysl celou na věcjednuupřenumajíce.Jan| Křestitelposlalnás
k tobě řka: Tyli jsi ten, jenž přijili máš?
Když poslové ti poselství svoje vypravili,
právě Pán divy některé činil, při čemž pozoru
hodno, že Lukáš uměním jsa lékař, dobře
tuto jak i jinde 6, 17. 5, 40. přírodně ne
mocné od nemocných poseděním zlého ducha
zneduživělých rozeznává. V touž pak ho
dinu, vece Lukáš, mnohé uzdravil od ne
duhů a muk a duchů zlých a slepcům
mnohým zrak ustedřil. Místo muk stojí vře
ckém textě uacziyov, diču, ran, metel ; nedu
hové jsou zajisté metly a bičové, jimiž ruka
Boží na lidi sahá a je trestá, kárá a zkouší.
Viz Mar. 3, 10. Sami ti dva učeníci tu u
Christa duchovně uléčeni a zrakem obdařeni
byli. Pán je odkázal k těm divům svým a
ku kázaní svému a v tom záležela odpověď
na jejich otázku. Duchovně činí Christus
posaváde divy ty, zrak mysli naší osvěcuje,
prokazy hříchů nás zbavuje, lidi ve hříších
zamřelé k životu mravnémukřísí. Mezi divy
klade také kázaní chudým. Kdyby byl pou
hým člověkem býval, bylby se k bohatcům
a zvýšencům obrátil; nyní ale právě chudým
blahověstí a chudé králi říše své činí,
Poněvadž pak učeníci Janovi žárlivosti pro

| rostoucí vážnost Christovu pojati byli, tudy při
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dal Pán : Blažen, kdoseneuráží na mně. Člověk
hříšný chce míti Boha dle mysli své a Spa
sitele míti žádá takového, jenž k náruživostem
a Chtíčům jeho se sklonuje. A tu se na
nejedné věci Páně uráží. Bůh vpleti skrytý
a na kříž přibitý, Christus ve spůsobách
chleba a vína utajený a mocnost milosti jeho
k nepatrným obřadům připoutaná nejednomu
nevěrci ku pohoršení slouží, ačby právě ta
nevýslovná tajemství ho kusmyslení a spáse
měla přivésti.

Když odešli učeníci Janovi, počal Ježiš
o Janovi mluviti a jej chválti, aby lid ne
myslel, že snad Jan sám u víře v Christa
se nějak viklá. Chváli jeho stálost, přísnost
a jeho vzdálenost ode vší maholnosti, rozma
řilosti a měkkosti, ješto rozmařilost těla za
sebou táhne i rozmařilost ducha a povahy
jeho; chválí dar prorocký jeho, jeho nad
jiné proroky vznešenost a prvním mezi ženo
rozenci jej klade. A nejeden vykladatel ve
chválách téch spatřuje obraz církevního kněze.
Každý kněz má býti prorok osvícený světlem
Božim a plný řečí Božích. Ano více než
prorokem má býti a neviděti Christa jenom
zdaleka, nébrž tak, aby se ho neustále prsty
zdál dotýkati, aby jím jedině oddychala jej
v životě svém obrážel. A má býti andělem,
jenž docela ve vzduchu nebeském žije a
jehož svrchovanou rozkoší jest cestu Christa
v srdcích lidských připravovati. Co Pán tuto
praví ku chvále Janové,tolikéž a týmiž slovy
u Matouše se nalézá; leč v. 28. odlikuje se
tím, že místo slov Matoušových nepovstal
větší nad Jana Křestitele sv. Lukáš přidává :
nepovstal větší prorok nad Jana Křestitele,
o čemž viz u sv. Matouše na dotčeném mistě.
V tom se opět srovnává Lukáš s Matoušem,
že Jana praví býti menším nežjest nejmenší
v království Božím t. j. v církvi Christově,
ješto Jan na rozhraní novéhoa starého věku
se nalézaje k úmluvě staré patří a tudy plnou
měrou ke všem přednostem a výsadám Zá
kona Nového se nepřiůčastnil. Nemluví Pán
o vniterné hodnosti, nébrž o postavenív zá
koně Božím. Ovšem ale pravá velikost záleží
v tom, aby Bůh v nás kraloval a my abychom
docela od uěho záviseli. O slovech násle
dujících, jež čteme ve veršech 29.30: Veske
ren lid, jenž poslouchal, i celnici, ospravedl
náli Boha pokřestice se křestem Janovým;
fariséové ale a zákoníci zamitli radu Boží
v sobě, nekřestice se od neho, o slovech těchto
Lukovi vlastních nesnada panuje mezi vy
kladači, čí by slova ta byla, zdali jsou Lu
kova a vynášíli jimi Lukáš mimochodem a
vstavně poznamenání svoje, anebli raději to
slova jsou Páně, jenž tuto uvodí rozličný
úspěch, S jakým se tento největší prorok
Jan potkal. Ti, jenž slova ta Lukášovi při
pisovali, na omylu se ocitli, Svatý Lukáš

Lukáš VII 18—35, O Janu Křešstiteli.

nevsouvá nikde uprostřed jakékoli řečiPáně
poznámky a pozory svoje a tudy nemůžeme
přijíti, že by to na našem místě činil. Rozhodna
pak jest tuto částice čeďdyve slovech Páně
v. 31., kdež dí: Komu tedy připodobním člo
věky pokolení tohoto? Tato vývodná částice
ovv, ledy, igitur, ukazuje, že slova dotčená
ode Pána mluvena byla, ješto vývodek nejde
odjinud, leč jedině z těch dvou dotčených
předešlých veršů, tak že ovšem dvouverší
to za vynešená ode Pána slova považovati
musíme. Aniž také se někdo může táhnouti
k slovům: Rekl? pak Pán v. 30., ana slova
ta jsou pozdější přípisek, jehož ani Starý
překlad latinský nemá všady, aniž také ho
u otců nalézáme; řecký text pak novější
vypouští jej docela. Takto tedy řeč Páně
bez přítrže plyne.

Ale jaký smysl řínou slova ta Páně?
Veškeren lid, vece Pán, jenž poslouchal, totiž
Jana a kázaní jeho ano %sami celmci ospra
vedlnili Boha. Smysl jest: uznali, že Bůh
spravedlivě v tom jedná, aa odnich pokání
žádá; ospravedlníli pak skutkem tím, že se
pokřestili křestem Janovým. Méně vhodně
jiní vykladají slovo ospravedimli slovem : vele“
bili Boha, uznávali dobrotu jeho, že jim
poslal Jana Křestitele, jenž je ku Christu a
k odpuštění jím hříchů vede; nebo slovo
e Oixaioonv, justificaveruní, není toli co vele
biti. Tak lid ano i sami celníci, jenžto se
nejvíce pravdy a spravedlnosti Boží vzdá
lenými býti zdáli, uznávali skutkem, že vůle
Boží spravedliva jest, pokání žádajíc, čímž
úrupnost, zarytost a zkaženost fariséů a zá
koníků tím více se označuje. Naproti tomu
ale fariséové sobělibí a sebehrdí zdkonici na
sobě opomitli radou Boží. Rada Boží byla,
aby pokání činili a křestem pokajným se
ku království Messiáše, k říši Páně připra
vili. Oni ale zhrdli tou radou Boží či jak
řeckytext čte: vyzdvihli ji, zrušili, zkazili,
zmařili ji, svýmtotiž neposlušenstvím: ovšem
jenom a sobé, ohledem sebe ji zmařitimohli,
tak že se jim v nespásu obrátilo to, co jim
k spáse dáno bylo. Samého ale úradku
Božího, lidi pokáním ku Christu skrze Jana
Křestitele vésti, ovšem nikterak zmařiti ne
mohli. Bůh nahradíl spravedlivým soudem,
co slávy mu Ze zmařeného milosrdenství ušlo,
ale nikdo nemůže náhradu dáti tomu, jenž
pokání činiti zanedbal aneb dokonce opomítl
a tak radu Boží, jená ke spáse lidstva zří,
ruší, jak to fariséové a zákoníci učinili. Zru
šili pak a zmařili ji tím, že se nedali po
křestiti od Jana Křestitele. Slova v sode,
jak na ocejest, určují zevrubněji slovo zmařsli;
nevhodně málokteří je potabovali k slovům
rada Boží. .

Co dále Pán praví Židy nevěrce a za
rytce k dětem přirovnávaje, jimž ani veselá
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iseň ani smutná hudbapo libosti není, v tom
se Lukáš téměř doslovně s Matoušem shoduje.
Ne'ibil se příkrý život Janův, nelíbil se
obyčejný život Páně; ale moudrost ospra
vedlněna byla ode všech děti svojich, ta mou
drost, která sev životě Páně a Janově ukazo
vala a jevila, co pravá moudrost uznána byla
od děti svých t. j. od těch, jenž ji přijali a
k ní se přiznávají t. j. od učeníků mojich a
Janových. Ti se nedali másti úsudky fariséů
a zákonníků, nébrž v počínání Janověivcho
vání Psně pravou moudrost uznali. Blažen,
kdo v důležitých věcech na pravý úsudek
uhodí a více blažen, kdo nedbaje na soudy
lidí přímo cestou Boží kráčí. Rozliční jsou
životové svatých, ale všickni slouží k slávě
Boží, peněvadž všickni k ní jen hleděli..
V cirkvi katolické obojí stránka se pěstuje,
ij život obyčejný i život přísný. A v tom
se ukazuje církev býti jedinou chotí věčné
Moudrosti. Rukopis Sinajský a s ním někteří
otcové přede vším sv. Ambrož ve větě:
Moudrost ospravedlnéna byla ode všech děti
svojich místo zéxvov, děti, čtou čoyov, skutků
t.j. následků; jakoby řekl: život a vývoj
jeho ukáže, jak potřeben jest obojí spůsobi
přísný i lahodnější a jak se v obojím tom
spůsobu moudrost pravá jeví. Co nyní násle
duje událost, jest Lukovi vlastiva.

96. Prosil pak ho jeden z fariséů,
aby pojedl s ním. A vešed do domu
fariséa ustolil se. 37. A aj žena, jenž
byla v městě hříšnice, dověděvši se,
že stolí v domě fariséa, přinesla ala
bastřici masti 38. a stojeci v zadu u
nohou jeho slzami počala smáčeti no
hy jeho a vlasy hlavy své utírala a
Lbala nohy jeho a mastí je mazala.
99. Uvřev to pak fariséus, jenž po
znal ho, vece u sebe řka.: Tento kdyby
prorokem byl, vědělby ovšem, kdo a
jaká jest žena, která se dotýká ho,
ana hříšnice jest. 40. A odpovídaje
Ježíš řekl k němu: Simone, mám tobě
něco povědíti. On ale dí: Mistře, pověz.
41. Dva dlužníky měl nějaký věřitel,
Jeden dlužen byl denárů pět set, a
druhý padesát, 42. Když neměli odkud
zaplatiti, daroval oběma. Který tedy
Jej více miluje ? 43, Odpovídaje Šimon
řekl: Mám za to, že ten, jemuž více
daroval. On pak řekl jemu: Dobře
JSI rozsoudil. 44. A obrátiv se k ženě
řekl Simonovi: Vidíš tuto ženu? Vešel
Jsem do domu tvého, vody nohám mojim

nepodal jsi; tato ale slzami smočila
nohy moje a vlasy svými utřela. 45.
Polibku jsi mně nedal; tato ale jak
vešla, nepřestala líbati nohou mojich.
46. Olejem hlavy mé nepomazal jsi,
tato ale mastí pomazala nohy moje.
47. Protož pravím tobě: Odpouštějí se
ji hříchové mnozí, poněvadž milovala
mnoho; komu ale méně odpouští se,
méně miluje. 48. Rekl pak k ní;
Odpouštějí se tobě hříchové. 49. I
počali spolustolitelé praviti u sebe:
Kdožjest tento, jenž i hříchy odpouští?
50. Rekl ale k ženě: Víra tvá tebe
spasila, jdiž v pokoji.

Veliké věci, praví vykladatelé, učinil
Pán ženě vdově v Naimě; větší věci se dály
na ženě hříšnici, jenžto ze smrti hříchů
vzkříšena byla. Sv. Rehoř praví: Pomnímli
na pokání této ženy, tedy raději plakati než
o ní mluviti bych volil. Nebo které ač ka
menné srdce nemělo by se pohbnouti při
slzách jejích? Toli Sv.Řehoř Veliký. Jednak
příběh ten obšírného výkladu vymáhá.

O místě, kde se příběh ten stal, nic jistého
neví se, poněvadž sv, Lukáš toho nedokládá.
Tudy se vykladači rozličných míst domýšleli.
Někteří za to mají, že se to dálo v Bethanii ;
leč řídci to jsou a ani stínu nějaké po
dobnosti svého domyslu neuvodí. Jiným se
vidí, že se to stalo v Naimu městě, ješto
tam Pán byl syna vdovina vzkřísil 7, 15.,
aniž Lukáš poznamenal, žeby Páůn se byl
odtad někam jinam odebral. Ale důvod ten
nestačuje, ješto víme, že sv.Lakáš nepostoupá
všady ve vypravování svém podlé míst a
časů a že toliko zřídka je udává, obyčejně
okoličnosti ty mimo sebe pouštěje. Jiným
zdá se, že se příběh ten stal v Magdale,
městě na západním břehu jezera Tiberiad
ského položeném mezi Kafarnáem a Tibe
riadou ve stejné téměř od obou měst dálce.
Město to buď bylo rodištěm Magdalény či
Marie Magdalské, buďtam nějaký statek prý
měla a odného Magdalskou sloula; nyní jest
nepatrná ves a slove El Madžel. Ještě jiným
zdá se město, kde hříšnice důkaz ten opravdo=
vého k Bohu se obrácení vydala, byti Ka
farnáum, poněvadž Christus Pán město ono
za obydlí svoje obral a ovšem prý se Ka
farnáum tam přimysliti musi, kde Lukáš o
městě mluví jména neudávaje. Toli zmínivše
musíme všechny ty domněnky o své váze zů
staviti, každému k té neb oné skloniti se do
cela na vůli ponechávajíce.

Jiná otázka jde o hříšnici, o které se
tuto beze jména vypravuje. Kdož byla ona,
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či položiv práve byl, kterým slovem se namítá,
že nijakou měrou a Vnejmenším pro ulehčení
bídného stavu jeho, do kteréhož jej přivedli,
se jemu nepropůjeili. Přihodilo se pak, že
tam cestoval kněz, bez mála, jak jsme pravili,
ze služeb Božích Jerusalémských. A uzřev
Jej pominul. Místo pominul čte se v řeckém
textu oproťiČi naproti pominul, naproti němu
pominul; u samého mu projíti přišlo, ale on
nějak zdaleka vyhnul, aby nijak rochotem
či ehropotem jeho zaměstnáván nebyl. Po
dobně učinil také levíf; o něm vece se stupno
vaně, že přišed čl přibyv na to místo a přiblíživsepominul.© Knězzdalekasnadvy
hnul, levít ale až k samému zraněnci přišel
a snad iprosbu jeho slyšel, ale pominul po
moci mu neuděliv. Možná, že z bázněo sebe
toho neučinivše předevzali sobě nějak o něho
se postarati; ale pocit ten útrpnosti brzo se
ztratil a postoupil místo předsudku, že ten
nešťastník jenom trest za hříchy svoje od
bývá.
? Jinak a neočekávaně vlídně zachoval se

Samaritán. Ten, an mu přišlo cestou onou
se bráti, přišed na to místo a uviděv polo
mrtevce, rozliloval se či milosrdenstvím se
pobnul. O Samaritánech jsme výše mluvili
nejednou a posléze 9, 52. Byl to dle smyslu
Židů kacíř aneo aspoň rozkolník, ten ubíjenec
pelomrtvý byl Zid, se Židy ale,jak vímejiž,
Samaritáni v ustavičné nevoli žili. Ve větší
nenávisti byl Samaritán u Židů nežli pohau,
a se Sarmaritánem jísti bylo nemenším pro
viněním než vepřového masa požívati. Leč
Samaritán zapomenuv na všeliké záští při
stoupil, ovazoval, až 1ovázal rány jebo, dříve
ale vínem, jež sebou měl, je vymyl a olejem
je olil, aby zaceleti mohly. Aneb, jak se ji
ným vidí, smíchal víno s olejem a co obkladek
na rány jeho přiložil; tomuto výkladu na
svědčuje, že se napřed víno a potom olej
klade. Olej a víno zajisté se kladou u sta
rých za léčidla pro raněné a Samaritán po
cestný pro potřebu svou byl vzal obojí věci
ty; nebo hospody u výchoďanů nepropůjčují
cestovníkům leč obydlí, věcmi pak jinými
sám se pocestek zaopatřiti musí. Vína za
nápoj se S vodou užívá a jak tu vidíme,
hodilo se víno také k vymytí ran, oleje pak
zhusta při jídlech potřebují a neméně kho
jení jizev jej mívají.

Vykonav, co se mu vidělo potřebným
býti, posadil zraněnce na dobytče své, na
osla. sám pěšky podlé něho jda a jej, an
ho byl polomrtva nalezl, všelijak na dobytčeti
podržujíc, aby se nějak nenachyloval a sobě
bolestí nepřičíněl.Takto jej dovedl do hospody
či do hostince —jak tam nyní tomu říkají,
do seraje, karavanseraje či chána — jichž
za časů Páněpro větší lidnatost nemálo po
Palestině zařízenobylo. Neopustil ho tu, nébrž
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obstaral ho, postaral se o ného, opatřil mu
pokrm, nápoj, lože, obsluhu, léky a cokoli
mu zdálo se potřebno a prospěšno býti. A
opatření to nedálo se toliko pro chvíli, nébrž
vstav ráno a nemoha tu déle pobyti vysed,
jak dokládá text řecký, vyňal denáry dva
a dal hostinskému ; dal tedy peníze ty vně
či venku, aby toho neviděl zraněnec,i v tom
útle se zachovávaje. Dva denáry vyňal, půl
siklu, dvojí mzdu denní Mat. 20, 2. ne onoho
to sice, ale chiěl brzo se vrátiti a všecko
nahraditi, jak pravil: Veď péči o ného a já
vrátiv se vsechno tobě nahradim, cokoli nad
lo vice naněho vynaložiš; já, vece s důrazem,
aby neblaženec onen nebyl k ničemu po
tahován.

Vyloživ Pán parabolu tu či příběh ten
činí otazku: Kdo z těch tři stal se bližním
onomu mezi zbojce padlému či na zbojce
uhodilému, vrazilému nešťastníkovi? Nevece,
jakbychom očekávali, komu byl zraněnec
b'ižním, aby se niak zákoník nevytáčel;
nébrž dí: kdo dyl bližním zranénci? Kdo
skutkem a vědomím z těch trí se mu pro
kázal bližním ? kdo bliženství pravé na sobě
pronesl k němu? Odpověděl zákoník: Ten,
jenž mu milosrdenství učiml; nevece: Sa
maritán, nebo toho jména nechtěl pronésti,
ješto ono jméno v nenávisti bylo u Zidů;
ale předce vyznati musil, že Samaritán onen
byl bližním a sice skutečným a opravdovým,
netoliko postavným, bližním toho, jenž mezi
lotry padl. Vynutil Pán úsudek ten, an
zákoník nemohl jinak odpovědíti. Byl by
se všelijak vymlouval a vytáčel, kdyby Pán
byl o Samaritánovi ono neštěstí a o Židovi
ono propůjčení se s pomocí vykládal; an
ale naopak zrapěnec Žid a dobrodinec Sa
maritán byl, nemohl, abychom tak řekli,
kozích Vratec žádných najíti. A Pán tudy
mohl zavříti parabolu 3 napomínkou: Jdi a
také ty učiň podobně, dokazuj ku každému
člověkovi ač neznámému, ač i nepřízalvému
tobě a nepříteli svému skutky lásky a věz,
že každý člověk bez rozdílu bližním tvojím
jest. Tak rozřešena byla otázka odpovědí,
kterou sobě tazatel sám dáti přinucen byl
a ovšem sejí, byl-li dobré vůle, docela pod
dati musil. ŽZahanbena byla tím skutkem
Samaritána veškera moudrost školská a po
kořena spolu hrdost Židů, kteří na domnělé
kacíře z pyšna shlídali, ješto od nich sku
tečné lásce blíženské se učiti mohli.

Od počátku církve v parabole té ještě
jiný smysl utajený spatřován a Samaritánem
milosrdným Christus vykládán byl. Pocestný
onen jest člověčenstvo; z Jerusaléma vyšlo
do Jericha, s výše -blaženosti rajské ocitlo
se V nížinách hříchu a bařinách jeho. Zboj
cové jsou zloduchové, jenž všelijak člověka
z milosti Boží olupují a oděv synovství Bo
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žiho mu svlékají. Kněz a levit představují
Starý Zákon se všemi obřady jeho, nemo
houcími pomoci a člověka v přežalostném
stavu jeho zanechavšími, tak že Zákon St.
člověčenstva na Cestě v poloumrtví zanechal,
toliko mu stav bídný k větší ovědomělosti
přivodiv. Rom. 7, 7. Přibyl však Christus
co Samaritán tělo člověcké na se přijav a
hledal zraněného člověčepstva, spásiti je
hodlaje. Vínem a olejem jsou naznačeny
veškery prostředky, jichž Cbristus k spáse
lidstvu uštedřuje, slovo Boží, svátosti, milost
Boží, jimiž svědomí naše se z hříchů omývá
a hojebná síla po duši se rozšiřuje; hostinec,
do něhož zavezen zraněnec onen, jest církev
a bostinskými, jimž Christus člověčenstvo
poručil, jsou kněží a vůbec představenstvo
církevné. Vzal on tíži naši veškeru na
sebe 1. Petr. 2, 24. a jak pastýř ovci na
ramenou Svojich Ztraceného člověka nesl.
Níže 15, 5.

Ale 1 obrazem hříšníka jednotlivého jest
parabola tato, což samo zřejmo jest, aniž
dálejšího vývodu potřebuje.

Vyučil Pán, v čem láska křesťanská
záleží. Zbývalo učiti o rozdílu mezi životem
účinlivým a rozjímavým.

38. Stalo se pak, když se ubírali,
1 vešel on do jednoho městečka a žena
jedna, Marta jménem, přijala jej do
domu svého. 39. A ta měla sestru,
nazvanou Marii, kteráž také sedíc u
nohou Páně poslouchala slova jeho.
40. Marta pak zanášela se rozličnou
posluhou; a přistoupila a řekla: Pane,
nevšímášli si toho, že sestra má ne
chala mne samu posluhovati? Řekni
tedy ji, ať mně pomůže. 41. A odpo
vídaje řekl jí Pán: Marto, Marto, pe
čliva jsi a klopotíš sé o mnohé věci.
42. Jednoho však jest potřebí. Maria
nejlepší částku vyvolila, která se ne
odejme od ní.

Předešlá parabola vystavuje lásku blí
ženskou; ve příbehu tom, jejž nyní Lukáš
předkládá, ozračuje se nám život bohomyslný
oproti životu činnému a brnoživému. Stalo
se to na cestě té, když Pán šel do Jerusa
léma k svátkům stanu Jo. 7. Přibyl tehdy
do Bethanie asi dvatisíce krokův od Jeru
saléma vzdálené Mt. 21, 17. Byla v mě
stečku tom rodina Pánu velmi příznivá; byly
to sestry dvě, o nichž tuto se řeč vede a
Lazar bratr jejich, o němž u Jana Jo. 11,
1. n. místněji řeč jest. Byli Pána jistě dříve
již znali a nejednou službou se mu proká
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zali. Lukáš ale tu mluví o nějaké, o jedné
ženě, jménem Martě, jakoby o neznamé,
poněvadž on O ní dosavad ničeho nebyl na
psal, jakož i Jo. 10. o nějakém Lazaru po
dobnou měrou se vypravuje. Marta byla
starší a snad vdovou po Šimonu Prokaženci
Mt. 26, 6.; jisto jest, že dům vedla, ješto
Pán u ní, praví se, ubytoval a ona péči
všechnu o obsluhu Páně řídila. Sestra jeif,
Maria, o níž 7, 31., posadila se také podlé
nohou Páné. Částice aké nesnadu činí.
Posadila se, když nejprvnější služba Pánu
se byla již dála, jak na př. uvítání, nohou
umývání; načež zasedla u nohou Páně. A
tedy spojka dotčená čaké k oněm předcho
zím službám dobře se potahovati může. Nad
to částice také sv. Lukáš často užívá tam,
když něco neobyčejného a nového uvádí,
jak i tuto Maria spůsobu mimořádného pi
lela, ode všech věcí upráznivší se, aby Paně
slovům naslouchati mohla. Posaďila se Ma
ria co žákyně a učeuice Páně, jak učeníci
podobně u ŽZidůvu nohou učitelů svojich
zasedali. Act. 23, 3. Luk. 8, 35. Pán dříve
než tělesný pokrm od nich přijímal, sám
duchovní stravy jim uštědřuje Jo. 6, 32. a
knězům opět za příklad jest, kterak všady
ovšem opatrně k duchovním prospěchům
prohlédati a spásy lidí píeti maji. Marta
se zaměstnávala slušnou a mnobou obsluhou,
a jak řecké slovo zeoiwsončToznačí, odta
žena, odvlečena, odvedena, odtržena byla,
čímž roztržitý stav mysli Martiny v rozlič
nosti od pokojné mysli Mariny se nastinuje;
předešlo, jak jsme zmínili, už obyčejné umý
vání nohou, a byl-li apostolé s Pán-m, 0 cemž
Lukáš mlcí, mnoho Služby potřebí bylo,
Nebyli-li však apostolé s Páu“m, nébrž
jest-li že se někde ještě na cestách kázíce
nalézali, jak se zdá, tedy Marta předce k
uctění tak vznešenéno hosta, v uewž byla
Pána svébo pozvala, všelijak se truuila a
lopotila. Obe sestry sobe nálezitě, kždá
dle náhledu svého nejlepšího, vediy, Marta
vněšnými úctami Pánu se zachovat hleděla,
Maria však vniternou úsruhou Pánu celou
duši svou propůjčovala. Marté se to slova
Páně poslouchání nyni, když se Pánu při
chystávati iuá, nemístným a nevčasným
zdálo a tudy přistoupivší ku Pánu vece
jemu: Nevšímáš-li si toho, Pane, že sestra
má mne samu posluhovali nechala? Všechnu
cenu čeď na slušnou A unonoliénou obsluhu
Páně kladouc a poslouchaní slov jeho bez
mála na potom sobě nechávajíc toužila Pánu
toho, že ji sestra samu zanechala při službě
vněšné. Ze slova zanechala se vidí, že Ma
ria dříve sama také ruce přiložila, avšak
zdychtivši po nebeské pastvě k nohám Paně
zasedla. Marta nežádá Marie, aby jí do
mohla vědouc, že se ona od úst a slov Páně
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tato žena kajícnice, tento pravý vzor kají
čnosti? Shodují se téměř v tom latinští ot
cové, že to byla Maria Magdalská, 0 níž
8, 2. se praví, že Pán z ní sedm zloduchů
vyhnal. Vymítání to dálo se dříve než udá
lost, o níž tuto Lukáš se šíří, a Co se oní
tu povídá, byl právě skutek vděčnosti za
vybavení její z moci zloduchů. Oddala se
byla nectnému životu, živé letory, hluboko
cité duše a náruživé od přírody jsouc po
vahy; padši ale v moc zlého života upadla
nápotom pod vládu knížete zla, zloducha a
sedmi běsy jakoby podlé sedmera hlavných
hříchů týrána bývala. Z posedlosti té ji Pán
vysvobodil, ač kdy a kde se neví; ale ně
kolikráte evangelisté toho dotýkají, že Půn
mnoho běsných byl uléčil, jak jsme iu Luky
výše 5, 40. n. 6, 17. n. 7,21. viděli. Opro
štěna jsouci nepřestávala na tom účinku,
nébrž nutnou jejímu hlubokému duchu po
třebou bylo, Pánu veřejné poděkování a ne
Jíčenou úctu, jakož také osvědčení kajícnosti
svoji projeviti a od něho blažená slova od
pousti se tobě uslyšeti.

S tím citem kajicnosti, vděčnosti a ne
skonalé úcty přibyla do jídárny fariséa toho,
od něhož Pán bez mála sám a bez učeniků
snad někde jinde vyslaných k jidlu pozván
byl; fariséus ten sloul Šimon v. 40, kteréž
jméno zhusta přichází. Byl Šimon ten jiný
než Šimon Prokaženec či Malomocný, kterýž
podlé Mat. 26, 6. Mar. 14, 3. Christa Pána
za dnů posledních byl přijal, jakož také jiný
příbeh tuto než na dotčených místech Mat.
a Mar. a Jana 12, 3. se vypravuje. Poma
zání to, o němž Matouš, Marek a Jan mluví,
dálo se šest dní před utrpením Páně v Be
thanii u Šimona Prokažence, jenž fariséem
nebyl aniž se nad tím Pánu prokázaným
ucténím pohoršoval; pomazání ale to, o němž
tuto Lukáš mluví, dálo se za druhého léta
vyučování Paně u fariséa Šimona, jenž velmi
se nad tím horšil, že Pán od hříšnice tu
službu sobě prokazovati dopouští. Taky jiné
okolnosti naší události odchodny jsou od okol
ností příběhu šest dní přede strastmi Páně
stalého. Tehdá Jidáš nemálo odmlouval pro
tu Pánu ke cti učiněnouútratu; tu nic toho
není. Tato žena hříšnice z kajícnosti vlast
ními vlasy vytírala nohy Páně slzami jejími
smočené; tam šest dní před Páně utrpením
nic toho není, nábrž Maria sestra Lazarova
činí Pánu úctu v těch krajinách obyčejnou
vedena jsouc láskou ku Pánu a vděčností
za Lazara bratra jí vzkříšenímnavráceného.
Příběhy — o tom nelze pochybovati — roz
dílny jsou a Lukáš pomazbu dřívější, druzí
lři evangelisté vypravují pozdější a poslední
pomazání.

Ale zdali žena, která u Lukáše čest
Ránu koná, není toutéž Marií, sestrou La

zarovou, jenž šest dní před umučením Pána
na novo dotčenou úctu pomazby vykonala?
ano skutečněli, jak jsme předeslali, hříšnice
ta a ta Maria Magdalská, o uíž v násl. k.
Lukáš 8, 2. mluví, jedna a tatáž osoba jest?
Cirkev řecká tři osoby klade, hřísnici ka
jicnou jednu, Marii Magdalskou druhou a
třetí pokládá Marii sestru Lazarovu, jakož
také v různých dnech třech slavnost těch
tří žen slaví, kajícnici 21. března, Marii
sestru Lazarovu 18. března a Marii Magdal
skou 22. července, když i v latinské církvi
den Marie Magdalény se světí. V církvi
římské od věku sv. Řehoře Velkého (+ 604)
zobecněl náhled, že nepřijde tří osob růz
niti, nébrž že hříšnice kajícná, Maria Mag
dalská a Maria Lazarova sestra jedna a táž
osoba jest. Náhled ten vešel i do bohoslu
žebných knih, do breviáře a missálu; avšak
mnozí katoličtí učenci v šestnáctém a sedm
náctém století zvláště ve Fraucouzích jej
popírali a nemalé odtad půtky mezi učenci
katolickými povstaly. Skromen jest a ku
pravdě nejvíc přiléhá výrok Natála Alexan
dra, když praví: Otcové řečti na mnoze tři
osoby rozeznávají, z otců latinských drahná
část opak toho drží. Ačkoli ani 61 aui ona
domněnka s písmem svatým se nepotyká
zjevně, předce se s ním lépe tvrzení otců
latinských shoduje. Ostatně víme, že otázky
ty k dogmám nepatříce na přetřes svobodně
se nechávají, ačkoli každé badáví © nich
šetrně si vésti povinno.

Sv. Lukáš klade příběh ten tuto dílem,
žo té doby stal se, dílem, že byl předešle
o fariseich mluvil a nyní ukázati chtě), kterak
ani ti z fariséův, jenž Pánu přati se zdali,
svých předsudkův zbostiti se nedoveljli. Fa
riséus ten zaprosil Pána k hostině. Proč
ho zaprosil, jaký úmysl jeho v tom byl, ne
povídá sv. Lukáš. Jednak se zdá, že ne
byli úmyslové jeho vysece šleche ní, ješto
Pánu neučinil úcty té, jenž přináležela ho
stům. Snad jej vedla zvědavost, poznati
toho, o němž toli slyšel, zda skutečně mužem
velikého ducha jest? Snad se jenom lidu
přimíleti hodlal a přichýliti, nechtěje zbaviti
se pověsti u nich dobré, nébrž raději v ní
získati. Pán neodmluvil, nébrž přijal po
zvání to, aby ukázal, že skvostněji pojísti
nečelí proti náboženství a aby při jídle mohl
pokrmem duchovním božské náuky poslou
žiti těm, jenž hostiny účastnili se. 1 fari
séům mělo království Boží bláxáno býti,
ješto Pán přišel veškery lidi <p sit. A kdož
ví,nebylli Fariséus onenpodoben Nikodemovi
a nebylli na prvém stupni viry v Christa
a nepřijalli Pán pozvání proto, poněvadž ne
chtěl doutnavého knotu uhasiti? Vesed tedy
Pán do domufariséa ustobl se, dí Lukás,
Přeložili jsme sice ustoliďse; v řeckém textě
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ale stojí o'vexálOn,vzléh), uložil se, ješto té
doby mezi Židy byl obyčej zavládl, při jídle
na lehátkách se prostirati, © bok levý se
podpírati, obličejem k stolu pohlédati, nohy
však vzadu k stěnám neb vůbec do pro
storu vychylovati. Když Pán takto se byl
ustojil a aj žena, vece Lukáš dále, jenž byla
v městě hříšnice, dověděvsí se, že stojl v domě
fariséa, přinesla alabastřici masti a stojeci
v zadu u nohou jeho, slzami počala smáčeti
nohy jeho a vlasy hlavy své utirala a li
bala nohy jeho a masti je mazal. A aj
žena, d Lukás a slovy temi navrbuje, že
věc se udála, která všechny stolovníky pře
kvamla. Zena, dí dále, jenž byla v městě
hřišnice t. j. jenž kdys v městě hríšný 21vot
vedla neb jenž v městě za břísnici odbý
vala a co taková známa byla. Hříšnicí ji
nazýva, že se vydalá v stydké věci a prav
dah, co rabinové praví v talmudé, že byvši
provdána o své ujmě manžela opustila a K
miláčkovi svému Panderovi se přivinula, če
hož o své vaze ponecháváme, poněvadž ra
ději zdá se, že muže nemajíc způsobem ne
sléným S mileuci svými se chovala. —Padla
h.uboce a vysoko povznesla se, aby po ve
škery věky byla za vzor, za příklad a za po
těchu všem jiným podobným hřísoicem, by
nezoufaly, vtebrž ochotně k milosrdenství Bo
žímu se utíkaly podlé slov 1. Tim. 1,15. Věrna
řeč a všeliké obliby hodna, že Ježíš přišel na
svět, aby hřišníky spasil, z nichžto já prvý
jsem. Ale dosel jsem milosrdenství, aby na
mné dokázal Christus vselikou trpělivost, k
náuce tém, jenž budvucné uvěři v ného. Byla
vece, hříšnice; s10vo byla patří a zři k času
předešlému a chce řici, že byla kdysi ta
kovou. Dávall jí lidé jméno předešlého ži
vota týmže během, jak na p. Šimon Math.
20,0. sloul Malomocným, poněvadž druhdy
m>lomocenstvim postižen byl. Jak se do
věděla, že Ježíš v domé stoluje, tudíž při
byla tam, z čehož vidno, že přiležitosti hle
dala Pánu neskonalou úctu "svou osvědčiti.
Vešla do domu nestyděci se; nebo ana se
dřívev nepravosti se vydávati nestyděla,
nevolila nevčasným studem v pokání si brá
niti. Uřinesla alabastriči či nádobu alaba
sírovou S mastí, jak také později byla uči
mla Mat. 26, 7. a jak vůbec při zvláštních
přiležitostech vzácným hostům se čestdá
vala. O nádobách alabastrovych viděli jsme
při dotčeném místě Mat. 26 7., jaké byly
a talutez jsme poznali, že mazba balsamem
a drahomazem nějakym zhusta se. stávala.

Když pak přibyla, tedy postanuvší u
nohou jeho počala smáčeti nohy jeho, vece
Lunáš. Stanula Pánu u nohou, ješsto nese
dávalo Se u stolu jak u nás, nébrž, jak jsme
Pravili, na divanech k jídlu se přiléhalo, při
(emž tvář obrácena k stolu, nohy však vně

ke stěně neb prostoru práznému se rozpro
stíraly. Nepřistoupila před obličej Páně,
pokorou již vedena byvši, nébrž jenom od
zadu k nohám jeho, v čemž sv. Augustín
nalézá význam, že ona, jenž dlouho po Ce
stách zlých chodila, nyní šlápějí přímých a
dráhy hledá rovné. Nohy Páně byly bosy
podlé mravu výchoďanů, ješto, jak z Mat.
10. víme, hostovi do domu některého do
šlému sandály nebo trepky se vyzouvaly a
nohy se mu umývaly. Počala tedy smývati
nohy Páně slzami, úctu, lásku, vděčnost
svou spolu s lítostí a želem pro život pře
dešlý vyjevovati; nemluvila ničeho, ale vý
mluvnější bylo jednání její a slzy její hla
sitěji nežli největší výmluvnost výmluvných
řečníků mluvily. Utírala pak nohy Páně
vlasy svými, jindy bez mála do sličných ka
deřů a vrkočů stočenými a vábně splete
nými, jichž ale, ač mohouc utěradel a ruč
níků užiti, nyní pro pokání k službě úcty
Páně užívá tak plníc výrok písma Rom. 6,
19. a vydávajíc údy své ve službu spravedl
nosti ku posvětě, jak je byla dřívěji vydá
vala v službu nečistotě a nepravosti. Lóibala
nohy Páně na důkaz neobmezené pokory a
úcty, což se dálo u Židův toliko nejslovůt
nějším učitelům. Nad to je mazala mastí
drahocennou Z alabastřice na nohy Páně
vylitou. To velmi po řídku se vykonávalo,
ana obyčejně jenom hlava drahou mastí se
pomazávala ; ona ale nebodnou se býti po
kládala, aby hlavu Páně pomazala.

Otcové sv. již dobře poznamenali, že
mnozí a přemnozí ku Christu přibyli, aby
uzdravení došli ; ale nikdo mimo Marii Mag
dalskou nepřišel pro nabytí odpustu bříchů
svojich. Tudy zasloužila ode Pána zvlášt
ního ohledu a zvláštními obmyslena býti od
něho milostmi. Fariséus neměl zhola smyslu
a vnímavostí pro takověto výjevy a jak byt
nost pravé kajícnosti, tak veškeři ti vněšní
důkazové zůstáváli jemu Cizi a nesrozumi
telni. On raději z těchto průkazů svrchované
kajícnosti, pokory a lásky béře příčinu ku
křivým o Pánu a ženě té úsudkům. O Panu
se domnívá, že prorokem býti nemůže, ješto
neví hřišnicí ženu tu býti, sic jinak by ne
dal se od ní dotýkati a takto poskvrnovati.
Srdce lidská znáti nevezdy se prorokům
Starého Zákona dostávalo a Eliséus prorok
4. Reg. 4, 27. nevěděl ani, že Sunamské
ženě syn umřel. Tudy byl úsudek fariséův
ukvapen, když sám u sebe pravil, t. j. po
myshl: kdyby tento byl prorokem, vědělby,
jaká to žena jest. A kdybychom 1 to při
pustili, že se prorok v tom, co se Boží cti
a slávy týká, nemůže klamati, provinil se
fariséus v tom, že u sebe za jisto kladl, ja
koby Pán se klamati dal ženy té neznaje
a jakoby žena ta jenom licoměrně a pokryt
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sky se chovala. U Christa Pána prozírání
vnitrné povahy se nalézalo a najednou je
Pán projevil Jo.4, 19. Fariséovi ale se zdálo
bezmála, že na takovém znání myšlének ne
mnoho pravdivosti bude. O konečném účelu
Páně a příchodu jeho na svět, o spasení
duší a tudy o vyhledávání a napravování
břišníků zhola nic na mysli mu ani netanulo.
Nad to byl pojat předsudkem, že dotýkání
hříšníka nebo hříšnice vnitrně do útroby a
duše člověkovy plámu, poskvrnu a plihu
nějakou vlévá, a domněl se ještě, že hříš
nice bývalá posaváde hřišnicí jest, ješto
Dyní hříšnice se byla ve světici proměnila.
Pán ne o svou jak raději o čest ženy té se
ujav oslovíl fariséa lahodnou nějakou před
mluvou jej k důvodům svojim připraviti ho
dlaje. Dí o tomsv. Lukáš: Odpovidaje pak
Ježíš di jemu: Simone, mám tobě něco pově
diti. Odpovidaje, vece Lukáš; pravil Chri
stus slova ta a následující; odpovídal totiž
na vnitrné domysly a domněnky fariséovy a
dokázal takto skutkem prorokemse býti, an
vnitrná myšlení jeho prohlédnul. Pravil pak
Pan podobenství: Mel úvěrec dva dlužníky,
z nichž jeden pět sel, druhý padesát jemu
dluhem byl denárů (Mat. 18, 28.) Ješto ale
čím zaplatiti nemeli, tedy obéma dluh daroval.
Kdo z nich jej vice miluje aneb dle řeckého
textu. milovali bude ? Odpověděl Šimon:
Mám za to, že ten, jemuž větší dluh přomi
nut byl. Nacež Pána úsudek jeho potvrdil:
Právě jsi rozsoud. Ta pochvala čelela
k tomu, aby se fariséus ku poznání své
vady tím spíše naklonil; což na um mohlo
mu dáti, že by se Pán, řídě se dle zásady
neobcovati s hříšníky, ani k němu nebyl o
brátiti mohl. NSlova Páně ale nepotřebují
mnohého výkladu, ješto upotřebení užitého
tuto podobenství následuje nížeji v. 47.

Dlužníkem jedním Pán míní ženu, Ma
rii Magdalskou, dlužníkem druhým ale Ši
mona, sebe samého klade úvěrcem či věři
telem. Nežli ale klade závěrek z toho podo
benství, ještě dřívěji oba ty před Bohem
dlužmky a jejich se ku Pánu samému cho
vání vespolek porovnává. Obrátiv se tedy
Fan, jesto žena u nohou byla Vzadu, pravil:
Vidiš ženu tu? Nedí: vidíš tu hřišnici? ješto
již bříšnicí nebyla. A nyní v tojím rozmanu
klade chování=se ženy naproti chování- se
Šimonové. Protivy ony tři jsou tyto: nej
prvě se klade voďa a slzy, nápotom políbení
úslou a líbání nohou, posléze mazání olejemhlavyamazávínohoudrahomasti.| Přisel
jsem, dí Pán, do domu tvého a lys nedal
vody na nohy moje. Nohy pocestnym umý
vatl náleželo k obyčejným službám, jež se
hostům prokazovaly Gen. 18,4. Jud. 19,21.
1. Reg. 25, 41., 1. Tim. 5, 10., ješto v těch
krajinách v sandálech se chodí poloboso a

tudy prach se na nohy přilípal, dlážka
v sednici ale skvostnými konerci postlána
bývala. Zanedbal toho jakož 1 jiných služeb
fariséus, V hrdosti své se domnívaje, že
samým již pozváním Pánu dostatečnou čest
prokázal, aneb společníků Svojich se ostý
chaje, jak tam druhdy Nikodém v nocz ku
Pánu jenom přišel. V tom ale žena svrcho
vaně dobře zachovala se, ješto slzami svý
mi smočila nohy moje a vlasy hlavy svojí
utřela. Dáleji vytýka Pán: Folibku jsi mně
nedal, nepolíbil jsi mne v ústa, jak to ve
zvyku jest a děje se ku prokázání a doká
zání lásky, ochoty a přítulnosti; žena la ale
od vejití svého nepřestala nohy moje libalt.
Tím méně třetí věci, kterou naznačuje Pá,
propůjčil se fariséus ku převznešenemu ho
stovi svému. Olejem jsi nepomastl hlavy
mé, jak neméně se to vzácným hostům vy
konávalo od hostitelů. Olejem, vece a ještě
vece Alavy mé a tím udáva rozdíl činu toho,
jejž žena ta provedla: že ne Sprostým oťe
jem, nébrž drahou mastí, drahým balsámem
a to ne hlavu, nébrž nohy Páně pomazaia.
Z toho porovnání již šlo, že ač menší byl
dluh fariséa před Bohem nežli dluh oné
ženy, druhdejší hříšnice, také spolu menší
jest láska jeho ku Pánu věřityli svému ; ješto
předce láska k Bohu jediným klíčem k otví
rání milosrdenství Božíbo jest. Nyní z toho
Pán odvětuje a odvodí: Frotož, pravím tobě:
Odpouštěji se ji hřichové mmozi, poněvadž
mnoho lásky měla, komu ale se měně od
poušti, len méně miluje. Siova ta osobě dosti
jasna jsou, ale spůsob, jakým je Pán vyvodí
a jak je k osobám, dvěma těm dlužníkům,
obracuje, nemálo nesnáze působí. Nejpruv
slovce proťož spojovati sluší se slovem od
pouštějí, což jedině možno: kdyby slovce
protož mělo se pojiti se slovem pravím tobě,
musila by místo o%ycor nějaká jinaká čá
stice státi. A však když i tomu dáme, ne
vynikne jiný smysl. Aniž také tím veliký
rozdíl vzniká. že misto odpušťějí se V ře=
ckém textě čte se: odpousténi jsou hřichové
v perfektu (agčwvrau místo apeřvzou), ješio
i níže Pán téhož slova užívá mluvě k ženě
a vulgáta rovně v praesentu je oddává.
Jak Pán slova ta jvyřekl, již dluh hříchů
vymazán byl a tudy perfektu užiti mohl;
ješto však slova Páně jí odpouštela hříchy,
tedy dobře také přítomný čas se klade ve
vulgátě.

Ale v tom větší nesnáze Se spatřu'e, že
Pán tu vyvodí: Mnoho hřichů se ji odpousti,
poněvadž milovala mnoho. Nebo raněji, zdá
se, melby vyvodek zníti: Mnoho miřuje, po
něvadě ji mnoho hřichův odpuštěno bylo; tak,
zdá se, vyvodek by vésti se měl z onoho
podobenství o dvou dlužnicích, větsíma men
ším, a z otázky ode Pána Simonovi před
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ložené: Který z dvou těch dlužníku věřitele
a darovatele vice miluje? 42 v. Některým
vykladačům se vidí, že Pán nedovodí z po
dobnosti, nébrž z opačnosti na tento spůsob:
jakož onen veliký dlužník mmoho miloval,

oněvadž mu drabný dluh byl odpuštěn, takto
naproti tomu ženě této, poněvadž mnoho mi
Jovala, mnoho se odpouští hříchů ; čili: jakož
onen, jemuž více prominuto, více musil mi
lovati, tak já ženě té vice musim odpustiti,
poněvadž vice milovala. Přibuzna této roz
řecha jest ta, která v. 42. místo měluje chce
čisti miloval aneb aspoň slovo to v ten smysl
vykládá, jakoby se Pán byl tázal: Kdo, mniš,
více věřitele svého miloval, kdo mu vice

řítelem byl, ješto pokládati sluší, že věřitel
ohledem přátelství a přízně dluh oběma od
pustil? A z toho již jde samo sebou: jak
onen věřitel tomu více odpustil, jenž jej více
miloval, podobně 1 s touto ženou děje se.
Ale obojí rozřecha poněkud násilí textu či
niti zdá se, ač ovšem mnohem větší ještě
násilí mu čini náhled, podlé něhož slova:
poněvadž mnoho milovala se neberou za dů
vod odpustu hřichův, nébrž za poznávací
důvod, z něhož se 0 skutečném odpustu
hříchův ujistiti můžeme v tento spůsob: Od
pouštějí se jí mnozí hříchové, čehož důkaz
jest, že mnoho miluje; tak že odpuštění
hříchů poznáno bývá z následku a účinku,
z lásky. Tak protestanti po Kalvínovi a
ovšem i Bratří a Bezděka s nimi, jenž dí:
že láska Magdalény ke Christovi prokázaná
jest jistotou toho, Že jsou ji hřichové od
puštěni. Leč ten výklad docela příčí se slo
vům Páně, jenž dvě částice protož, poněvadž
uvodí, jimiž nemůže jiného leč příčiny vy
kládati.

Lejlepší ale věci té rozuzlení jest oby
čený od doby Lyranovy zavládlý výklad,
který praví, že Pán právem mohl obráceným
spůsobem vývodek postaviti v. 47., poněvadž
láska a odpuštění hříchů se vespolek pod
minují. Lásxa působí odpuštění hříchů a na
vzájem odpuštění hříchů“působi a rostí lásku
k Bohu. Mohl tedy Pán obojí vývodek uči
niti, a z lásky odpust aneb z odpustu lásku
vyváděti, učinil ale napobledný opak přivý
vodku, abychom nahlédli, že podobenství
o dlužníku a věřiteli nedocela k odpuštění
hřichův přiléhá. Což jest, dísv. Řehoř, láska
Jiného leč oheň, a což jiného jest hřích než
rez? Když tedy Spasitel praví: odpoustejí
se ji hřichové mmozí, poněvadž mnoho mi
lovala, není to jiné leč jakoby řekl, že svr
chovanou láskou její veškeren rez hřišný
Stráven a zbuben byl. Svrchovaná láska k
Bohu a lítost dokonalá obnáší sebou odpu
štění hřichů a sněm Tridentský 14, 4. čini
rozdil mezi nákruchou, jenž bříchů lituje z
bázně pekla a věčných pokut a mezi skrou

chou, jenž z lásky k Bohu hříchů svojich
želi. O této poslední učí, že spojena isouci
s čužbou po svátosti pokání člověka s Bohem
smiřuje, což 0 nákruše zhola neplatí. Tužba
po rozhřešení se požaduje, ješto pravá laska
veškery příkazy Boží vyplnuje, mezi nimiž
také onen o vyznávání se knězi ze hříchů
církví Boží jménem Páně ustanovený. Kde
zpověď nemožna, avšak touha a dychtivost
po ní se nalézá, tam nemožnost nevadí, ana
láska ta dokonalá všechen nedostatek na
hražuje. Christus Pán, abychom toho ne
pominuli, ač věda a znaje neskonalou lásku
její, předce zřejmě odpuštění jí udělil, aby
tak nejenom o skutečné obdrženém odpu
štění hříchů ji přesvědčil, alebrž aby ukázal
na to, že budoucně i svrchovaní kajícníci u
církve Boží rozehřechy hledati mají. (Co
dále Pán dí: Komu se pak méně odpouští,
ten méně miluje, vůbec sice zní, ale k Ši
monovi fariséovi se odnáší, potah ale ten
jenom útle Pán naznačuje, Simonovi o tom
dálejšího rozjímání ponechávaje, aby o stavu
svého svědomí soud podlé toho Páně výroku
vynesl. Domněl se farisej ten, že přemálo
do sebe hříchů má a z té domněnky samo
libé povstala chladnost a ustydlost v lásce
ku Pánu, čímž dálo se, že Pán praví, málo
mu odpuštěno býti. Slova ta sobě vyložiti,
a na sebe obrátiti měl a mohl nápotom při
slovu málo či méně buď k málu lásky své
prohlédati a tu do sebe jiti, buď v domýšli
vosti o sobě se potvrditi a o málu hříchů
svojich držeti. Ale když k málu hříchů zřel,
musilo se mu ozývati přidané slovo: málo
se odpouští a na tohleli slovo zrak mysli
svojí pilněji obrátil, mohl příběhu toho k spáse
svojí dokonale užiti. Přičiňují vykladatelé
tuto, že v tom smyslu také může se říci,
že mu odpuštěno bylo, jelikož ode hříchů,
jimiž prohřešila se Magdaléna, ochráněn byl.
Nebo nejsme Bohu méně díků dlužni, že
nás vad a poklesků a výštěrbův ostřehl,
nežli za udělené odpuštění hříchů. Není hří
chu, jehož se kdy člověk některý dopustil,
jehož by se nemohl jiný člověk dopustiti,
kdyžho opustí Řiditel a Správce, jímž stvo
řen byl člověk, dí Augustin. Proto týž světec
říkával ofess. 2, 7: Tvé, Bože, milosti při
čítám nedočinění se té a oné nepravosti a
vyznávám mně odpuštěny býti i ty zlé věci,
jichž jsem se dopustil i ty podobně, jichžto
jsem pod ochranou tvojí se vystřehl a uva
roval.

Co dříve již k Šimonu pravil, že té ženě
se pro lásku její svrchovanou odpouštějí hří
chové, to nyní Pán k též ženě obrativ se
vece jí samé: Odpoušteějise ti hříchové tvoji,
Potvrzuje tím výrok svůj předešlýa ujišťuje
a potěšuje ženu tu vesklíčenosti a zármutku
jejím ; ale opětuje slova ta 1 pro dokázání
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toho před stolovniky, že on skutečně moc
má hříchy odpouštěti. Na slova ta opravdu
někteří počali u sebe praviti či mysliti: Kdož
jest tento, jenž i hřichy odpouští? Tak od
štěpenci a bludaři dějí o církvi, nechtějíce
uznati, že má moc od Christa sobě danou,
hříchy odpoušstěti. Christus sám jest ten,
jenž skrze církev odpouští hříchy,jak Christus
také křesti v církvi. Má v tom církev osud
Páně a heretici nosí na sobě povahu fari
séův a zákonníků tehdá u Šimonastolovavších.
Ale Ježíš neodpovídal na myšlení ta jejich,
jichžto veřejně vynésti se neosmělovali, nébrž
jich ponechal, aby sami badali a nápotom
se dovtípili, poněvadž ne z úmyslu dobrého,
jak níže 8, 25. při utišení bouře, nébrž
z úmyslu zlého, jak 5, 21. výše při uzdravení
ochrnulého, slova ta pronesli či raděj my
šlénky ty v sobě chovali. On tedy zanechav
jich obracuje se ještě jednou k ženě a vece
jí: Vira tvá spasila tebe. Výše připisoval
spásu jeji lásce, nyní totéž víře připisuje,
ješto víra kořen jest pravé lásky a láska
pravá bez víry neobstojí, jakož pravá víra
jenom láskou se dokonává a dokazuje. Jdďiž
v pokoji, dodává; v pokoji, jehožto jsi do
sáhla, v pokoji s Bohem, v pokoji se samou
sebou a svědomím svojím; v pokoji onom,

jehožto svět dáti nemůže, o němž andělé při
narození Páně zvěstovali 2, 14. a jehož sami
v nebi se účastní. Nebo ospravedlnění z viry
maji pokoj k Bohu Rom. 5, 1. Sťastna a
blažena byla nyní, ješto Prov. 15, 15. bez
pečná mysl jsou ustavičné hody a pokoj
Boží všelikou mysl lidskou přesahuje Fil.
4, 7. Tak, jak pěje církev, střep proměněn
v alabastřici, osudí potupné stalo se osudím
cti, ztracený peníz opět se dostal do skříně
Krále věčného a perla z bláta omytá pro
svitla krásněji nad bvězdy. Led zjihnul
v její hrudí a plamen věčné lásky se v ní
ubudil a ode Pána od želů pozvána jest
k blahosti andělův. Viz hymny církevní str.
162. vyd. 2. o

Ještě poznamenati sluší. že Simon fari
séus nese na sobě obraz. Zidovstva, Maria
Magdalská pak obraz pohanstva. Zidé volali
o Christa: Pojď Pane a neprodlévej; leč
když přišel, nepřijali ho, jak jej přijíti měli.
Pohané ho ale přijali, ano mocně se k němu
drali a k nohám jeho s celou horoucností
srdce svého se přivinuli.

Nebyla to však jediná žena, které se
milosti od Christa dostalo, nébrž 1jiné ještě
jí přiúčastněny byly, jak o nich ihned Lukáš
vypravuje.

Hlava VIJI.

Ženy posluhovatelky Páně 1. Podobenství roz
sevače 4. a výklad jeho 9; Nepřikrývání
svice 16. Přichod mateře a bratrů Fáné
19. Bouře najezeru 22; posedlý tmou,zlo
duchů a vepřové ztonuli 20; [Dcera Jairova
41. a žena krvotoká 43—56. uzdraveny.

1. I stalo se nápotom, on chodil
po městech a osadách hlásaje a bla
hověstě království Boží a dvanáctero
s ním. 2. A ženy některé, jenž byly
uzdraveny od duchů zlých a od nemocí,
Maria jenž sluje Magdaléna, z nížto
sedm duchů vyšlo bylo 3. a Johanna
manželka Chuzy, správce Heródova, a
Susanna a jiné mnohé, kteréž posluho
valy jemu ze statků svojich.

Sv. Lukáš tu vůbec jenom udává čas,
an vece, že se to, očem vypravovati hodlá,
stalo nápotom t. j. po věcech v předešlé ka
pitole vyložených. Kdy se to stalo, sv. Lukáš
místněji neklade, aniž my určiti můžeme.
Stojí vlastně: I stalo se nápotom a on chodil
a t. d.; částice a před slovy on chodil nad
bývá a v překladu vynechána býti musí

aneb slovcem že oddána býti může, ješto
slovy on chodi! po městech a t. d. se vytýká
podmět časoslova předchozího sťalose. Chodil
Pán, vece Lukáš, po městech a osadách či
vsech hlásaje a blahověstě. horiivě o spasení
duší staraje se a příklad všechněm před
stavencům v církvi dávaje. Slo s ním dva
náctero apostolů, o jejichž vyvolení výše 6,
13. byl vypravoval. Slis ním, aby poslouchali
a dokonale se vyučili tomu, čemu druhdy
vyvčovati měli. Doprovázely Pána však taky
ženy, díl z pobožvosti, aby slyšely slova
jeho, díl ze vděčno-ti, any byly uzdravení
od něho došly. Prvá z nich sluje Maria
Magdalská; co učenici Páně ji Lukáš tuto
celým jménem uvádí, ješto v kap. předešlé
ji byl jen vůbec ženou hříšnicí nazýval jméno
její zatajiv, aby sláva památky jeji se ne
spojovala s rozpomínáním se na předešlé
její vyvinování a vyšinování, jak vece sv.
Beda. Z ni byl Fám sedm zloduchů vyvrhnul,
což se stalo dřívěji než to její pomazání Páně
v předešlé kap. vypravované. Sedm duchů
mohlo by vesměs mnoho zloduchů bez urči
tosti znamenati, ješto sedmice jest obyčejné
a posvátné číslo a tytýž v tom neurčitém
spůsobu se užívá Prov. 24. 16. Ecc'. 35,
13. Sedmkrát padá spravedlivec a sedmero
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násobné odplacuje Fán t. j. často, hojně. Ale
ješto také u Mar. 16, 9. totéž číslo nalézáme,
zdá se, že doslovně se bráti musí počet ten.
Vydala se v hříchy a tím vešla v moc kní
žete zloduchů; a čím více zlo mravné nad
ní opanovalo, tím více podpadala v podro
benost zloduchů a tím více jim dráhu k osa
zení se v oboru těla jejího otvírala. Sedmice
zloduchův, jak jsme již toho výšeji dotkli,
odpovídá sedmici hlavných hříchů, kteréž
opanovaly ji, aniž ji zanechaly, až milost
Boží ji byla robství a otroctví hříchův a
zloduchův těch zbavila.

Druhá žena se klade Joanna, manželka
Chuzy, správce Heródova. Byla bez mála
již vdovou, ješto Pána mohla následovati,
což podobněji zní, než domněnka ta, která
klade, že muž živ ještě jsa manželce své
Pána následovati dovoloval. Chuza, manžel
její, byl v službě Heróda Antipy a bez mála
správce domový jeho aneb správce důchodů
jeho. Domnívají se, že manžel její byl onen
královský úředník Jo. 4, 46—54. jehož syna
Pán uzdravil. Tu by místo správce přišlo
přeložiti důchodce, důchodník, pokladník aneb
podobně a bylby Správcem býval, jakéhož
Heródes v Kafarnáu byl ustanovil. Musíme
však toho pro nedostatek místnějších zpráv
o své váze a miře nechati. Ještě uvádí
Lukáš jednu ženu, Susannu, jenž doby té,
když psal sv. Lukáš, veleznáma byla, o nížto
se ale nás dálejsích zpráv nedoneslo; Susanna
jenom tuto v písmě sv. přichází, o Joanně
se ještě níže 24, 10. zmínka děje. Jméno
Susanna značí líliji. Vyznačuje tři ženy,
jiných mlčenímpomíjeje; jmenuje ty bez mála,
kteréž bohaty aneb zámožny aspoň jsouce
Pánu nejvíce mohovitostí svou a svým jměním
sloužily. Ješ'ě jiné ženy Pána doprovázely,
Salóma, Maria Kleofova a kromě jiných
Maria matka Páně, jenž neopouštěla Pána a
ovšem oněm ženám za vůdkyni a vzor života
svatého sloužila; leč tyto ženy byly matky
učeniků a apostolův Páně a jinde se jmenuji,
tuto pak samozřejmě spolu se přimysliti
musejí.

„ Nebylo nic neobyčejného u Židů, že
učitele proslulého ženy obstarávaly a obslu
hovalya cesty s ním konaly, což také Pán
sobě činiti připustil. Po vstoupení Páně a
seslání Duchasvatého tolikéž apostolé mezi
Zidy kážíce k službě svojí mívali ženy některé
křesťanky, jak viděti z 1. Cor. 9, 5., kdež
Pavel mluví o tom, že se milerád a samo
volně služby takové při svém u pohanův
kázaní vzdal, ješto pohané nad takovýmžen
Posluhováním a doprovázením se horšili. Žena
uvedla zkázu na pokolení lidské ; jiná žena
byla začátkem spásy člověcké a ženy byly
nejprvnější pěstovankyně a pěstovatelky svaté
viry. A posaváde jim, Ženám, nejprvnější

místo při vychování synů a dcer cirkve svaté
náleží, úloha vznešená a vysoké povolání,
v němž světice křesťanské slávu svou po
kládaly. .

Ženy dotčené, vece Lukáš, posluhovaly
Fánu jměním svojím. Ten, jenž všechny věci
v rukou má, chtěl i v tom zmařiti se, že
almužny od sluhův a tvorův svojich užíval;
chtěl přijímati důkazy úcty a lásky a tím
oblažiti také ty, jenž důkazy ony dávaly,
ana láska nejenom v dávání nébrž i ve při
jímání se jeví, Žil Pán v chudobě napořád,
jenž, jak jsme již zmínili, byla dlevýroku
sv. Františka Saleského chotí jeho. Zeny ty
byly předchůdkyně nesčíslných světic Božích,
kteréž nápotom chudým nemocným, osiřelým
a opuštěným se vší láskou se propůjčovaly
a posaváde propůjčují. Spatřujeme nad to
již tuhle v drobnoobrazu úlohu církve, v níž
služba pravdy se službou lásky spojeny býti
musejí. Ale i to hned z následujících slov
v. 4. viděti, že všickni řádové církve Se
okolo Pána co věčného středu vinou, nejblíže
apostolé, pak vyvolení učeníci a učenice,
posléze veškeren lid.

Tyto řádky sv. Lukovi byly vlastivy;
co dále v této hlavě klade, společno jest
mu S ostatními synoptickými evangelisty.

4. Když pak zástup přemnohý se
scházel a od měst se přibírali k němu,
pravil podobenstvím: 5. Vyšel roz
sévač rozset símě svoje; a an rozsívá,
jedno padlo podlé cesty a pošlapáno
bylo a ptáci nebeští pozobali je. 6.
A jiné padlo na skálu a vzešedši uschlo,
poněvadž nemělo vláhy. 7. A jiné
padlo mezi trní a spoluvzrostlé trní
udusilo je. 8. A jiné padlo v zemi
dobrou a vzešedši přineslo plod sto
násobný. To pověděv volal: Kdo má
uši k slyšení, slyš. 9. Tázali se ho
pak učeníci jeho, což jest to podoben
ství. 10. On pak řekl jim: Vám se
dává poznati tajemství království Bo
žího, ostatním ale V podobenství, aby
vidouce neviděli a slyšíce nerozuměli.
11. Jestiť pak tohle podobenství: Símě
jest slovo Boží. 12. Kteří pak podlé
cesty, ti jsou jenž slyší, potom při
chází dábel a vyjímá slovo se srdce
jejich, aby neuvěřivše spaseni nebyli.
13. Neb kteří na skálu, ti kdýž uslyší,
s radostí přijímají slovo, a ti kořenů
nemají, ješto na čas věří a V čas po
kušení odstupují. 14. Které ale do
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trní padlo, ti jsou, jenž uslyšeli a po
pečování a bohatství a rozkošech ži
vota jdouce, udušováni bývají a nedo
nášejí plodu. 15. Kteréž však v zemi
dobrou, ti jsou, jenž v srdci dobrém
a výborném uslyševše slovo zachová
vaji a plod přinášejí v trpělivosti. 16.
Nikdo pak svíci rozsvitiv, nepřikrývá
ji nádobou aneb pod postel staví, né
brž na svícen ji staví, aby vchozí vi
děli světlo. 17. Neb není tajnéha co
by se nevyjevilo, aniž jest co ukryto,
co by se nepoznalo a na jevo nevy
šlo. 18. Viztež tedy, jak slyšíte; nebo
kdo má, dáno bude jemu, a kdokoli
nemá, 1 co domnívá se míti, odjato
bude od něho.

Výklad viz Mat. 13, 1—23. Mar. 4,
1—-20. Vulgáta čte: Když pak zástup pře
mnohý se scházel a od měst se přibrali k němu,
mluvil v podobenství. Někteří ale jinak pře
kládati chtějí začátek oddílu našeho, táhnouce
slovo zástup ke slovům jenž se přibirali,
v tento spůsob: Když pak zástup přemnohý
se scházel, i z lech, kteří od města k městu
k němu se přibirali. Leč prvnější vazba
průvodnější jest. Místo oď města čte text
řecký méstne, město od města, město podlé
města, od města k městu, z každého totiž
města tlupa nějaká se tu nacházela. Nejeden
anakolut či výšin s vazby se tu nachází a
semena a posluchači se míchají vespolek na
nejednom místě; leč to smyslu neškodía řeči
živosti přidává. Tak v. 12. Podlecestní jsou
ji, kteři slyší a t. d.; správněji by zněla
řeč: Podlé cesty rozseto jest semeno při těch,
kteří slyší a t. d. Semenem není jen slovo
Boží od kazatelů hlásané, nébrž i vniterné
vnukání milosti Boží. Aby od ďábla nebylo
odňato, musí tedy se zahloubiti do útroby
skrze rozjímání.

Co dále v. 13. pravi: Neb kteří na skálu,
ti když uslyší, s vadosti přijímají slovo a ti
kořenů nemaji, ješto na čas véři, to jiní takto
svazují: T%pak, jenž na skálu jenž uslyševše
s radosti přijímají, jsou ti, jenž na Cus věří
a v čas pokusby odstupují. Jiní jinou vazbu
činí, leč smysl se nemění. Abychom obstáli
Včas pokušení, musí slovo Boží kořeny v nás
pustiti a tudy kámen srdce obměkčiti se
musí. Bývá srdce zatvrzováno zlými návyky
a pochoťtmi; kdo zlozvyky a zlochtíče své
přemáhá, ten skálu srdce měkčí a pro símě
slova Božiho upravuje.

O třetím praví: Které do trni padlo, ti
jsou, jenž uslyšeli, a po pečování a bohatství
a rozkošech života jdouce, udušováni bývají
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a nedonásejí plodu. Genitiv života ke všem
třem předešlým slovům pečování, bohatství,
rozkoše patří. Jiní jinak ve verši 14. chtějí
přeložiti a sice: Které ale do trní. jsou jenž
uslyšeli a od péči a bohatství a rozkoši života
chozením po nich udďusení bývají a nedoplo
zují či nedozrávají. Anebo slovo jd-uce,
chod'ce, berou místo více a více a pojí je se
slovem uďusení v ten smysl: uďusování bývají
více a více, ne najednou: Stav, v němž se
nalézají, jest stav ustavičného dušení slova
Božího. Tak by slovo to Jdouce pojem slova
udusují se jenom více ozřejmovalo, ješto
ovunvíyovrou bez toho značí děj trvalý.
Smysl se tím nemění; ale vazba první je
snadnější.

O dobré půdě dí, že v trpělivosti při
náší se ovoce dobrého Života v. 13. t.j. ve
vytrvalosti a stálosti; potřebí totiž netoliko
ochotným a upřímným srdcem přijímati slovo
Boží, nébrž ho s velikou pílí a podnikáním
bojů vnitrných i voěšných ostříhati, aniž se
jakými nesnadami zviklati dávati. O těch,
jenž o dokonalosti mravné pracu'í, platí vý
rok Polyklétův, že těm nejtěžší práce nastává,
kterým jíl na nehet došel, t.j. kterým ještě
zbývá jíl nehtem svojím uhlazovati. Ku po
slednímu tomu ocídění duchovního člověka
neunavené trpělivosti potřebí.

Podobenství o svíci rozžehlé stojí tuto
v témže spojení s věcmi předešlými, v jakém
je u Marka nalézáme. Mar. 4, 21. nn. Rozžehl
Pán na doléhání a prosbu apostolů (v. 9.)
světlo, podobenství ono jim vyloživ; nemají
však ho klásti poď nádobu, nébrž jiným je
ukazovati, o výklad podobenství toho a jiných
náuk s jinými se sdělovati. Podlé jiných
Pán jiným podobenstvím chce říci, že ač
jen čtvrtý díl semena zarodil a zaplodil, že
přece rozsévati se musí. Leč první spojení
jest obyčejnější a ovšem 1 pravější. A aby
to tím lépe provésti mohli, potřeba jim
s velikou snahou náuky Páně poslouchati.
Tudy dí v. 18.: Viztež tedy, jak slysite, jak
byste slyšeti měli, aby vám to s pr+»spěchem
bylo. Nebo s poznáním pravdy Boží právě
tak se věc má jako sbohatstvím. Kdo má,
dáno bude jemu a kdokolt nemá %ico domnivá
se miti, odňato bude od ného. Bohatec snadno
ještě většího bohatství dochází, ješto chudý
člověk snadno i o malý a chatrný stateček
svůj přichází. Tak kdo prospěch v poznání
pravdy Boží učinil, snadno většího a většího
osvícení dochází, an ten, kdo do hloubky
nevnikl a se skořápkou vněšnou se spokojil,
i té trochy poznání svého pozbývá.

Ještě poznamenati sluší, že místo: Není
ukryto, co by se nepoznalo a na jeto nevyšlo,textřeckýčte:© Neníukryto,cosenepozná
a co by na jevo nevyšlo; futurem nepozná
nepodmíněně se věc vynořuje, ješto kon
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junktivem coby se nepoznalo věc co od ně
čeho závislá se vyličuje. Viz ostatní Mar.4 25.

Ale i při jiné příležitosti ukázal Ježíš,
jak vzácná jest náuka evangelická a s jakou
péčí se pěstovati má. Vypravuje Lukáš:

19. Přibyli pak k němu Matka a
bratři jeho a nemohli ho dostihnouti
pro zástup. 20. A. oznámeno bylo jemu:
Matka tvá a bratři tvoji stojí vně
chtice tebe viděti. 21. On ale odpo
vídaje řekl k nim: Matka má a bra
tři moji tito jsou, jenž slovo Boží slyší
a činí.

Výklad části té Mat. 12, 46. nn. Mar.
3, 31—35. Příbuznost duchovna výše stojí
než tělesné pokrevenství. Sv. Řehoř Vel.
praví: Což jiného tím učí Ježíš leč že mnoho
lidí z pohanstva shromáždí, Židů ale, z jejichž
pletě pochází, uznávati nehodlá? Mátě Chri
stova, synagóga, vně ostává, ješto v písmeni
docela zatonula; pohané došli až k samému
Ježíši a do domu jeho, do rodiny jeho, aro
do pokrevenstvíi s ním přijati byl. Alei
tomu chtěl učiti Pán, že v čas nebezpečí
nemáme srdce tratiti. Vypravuje Lukáš:

22. Stalo se pak jednoho dne, že
on vstoupil na loďku i učeníci jeho a
řekl k nim: Přepravme se na onen
břeh jezera. I odstrčili. 23. A když
se plavili, usnul; a připadl vichor na
jezero a zalévali se a byli v nebez
pečí. 24. Přistoupivše pak ubudili jej
řkouce: Mistře, hyneme. On ale po
vstav požehral větru a návalu vod
nému: i ulehl a stalo se ticho. 25.
Rekl pak k nim: Kde jest víra vaše?
Oni pak bojíce se, podivili se, vespo
Jek řkouce: Kdož medle jest tento,
že 1 větrům a moři přikazuje a po
slouchají ho?

. Dálo se to dle Mar. 4, 35. dne toho k
večerou, když byl podobenství výše dotčené
O sevači přednesl. Jezero genesaretské oto
Čeno jest vysočinami, z nichž veliké bouře
a návaly vichorův na vodu jezera nízko le
žicího zvláště v zimě naléhají. Někdy po
chybno bývá, odkad bouře na jezeru vznikla,
ano po břebu ticho panuje. Výklad toho
viz Mat. 8, 23. nn. Mar. 4,35. n. V řeckém
textě stojí dvakrát Učiteři a místo moři při
kazuje čte se vodě přikazuje.

boliku toho divu ukázáno a místněji o obojí
jednáno, jak se v životě církve a v životě
jednotlivce děj ten obráží. Zivot nynější není
nic jiného, leč plavba od jednoho břehu k dru
hému a Svět jest mořem, jejž přeplavujeme.
Vichorem jsou zložádosti, ctilakota, závist,
hněv, vilnost a jiné, kterýmiž loď života v pro
pasti utonouti hrozí, Modlitbou se Christus bu
día utišuje bouři vniternou, ale druhdy víra
člověka spí, au člověk myslí, že Christus spí.

Od obrazu v přírodě přechází k obrazu
z niterného života vzatému.

26. A přeplavili se do Krajiny Ge
rasenské, jenž jest oproti Galilée. 27.
A když vystoupil na zemi, utkal ho
muž jeden, jenž měl zloducha již ode
mnoha času a rouchem se neodíval,
aniž v domě ostával, něbrž ve hro
bech. 28. Ten uzřev Ježíže padl před
ním a vzkřiknuv hlasem velikým řekl:
Což tobě do mne Ježíši, Synu Boha
Nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne.
29. Nebo přikazoval duchu nečistému
vyjíti ze člověka; po mnohé zajisté
časy lomozil jím. A svázán býval
řetězy a v poutech ostříhán a roztr
hávaje okovy býval puzen od zloducha
na pouště. 30. Otázal se ho pak Ježíš
řka: Jak tobě říkají? On ale řekl:
Pluk, ješto bylo vešlo zloduchů mnoho
do něho. 31. A prosili ho, aby ne
přikázal jim do propasti jíti. 32. Bylo
pak tam stádo vepřů mnohých pasou
cích se na hoře. I prosili ho, aby
přikázal jim do nich vjíti; a dopustil
jim. 338. Vyšli tedy zloduchové z člo
věka a vešli do vepřů; i sřítilo se stádo
se srázu do jezera a utonulo. 34. Uzřevše
pak co se stalo pasáci utekli a ozná
mili to do města a do vesnic. 35.
Vyšli pak lidé uvidět co se stalo a
přišli k Ježíšovi a nalezli člověka se
děti, ze kterého zloduchové vyšli, odě
ného a zdravé mysli, u nohou jeho a
báli se. 36. Oznámiji pak jim také
ti, jenž byli viděli, kterak oproštěn
byl od (toho) pluku. 37. A prosilo ho
veškero množství krajiny gerasenské,
aby odešel od nich, nebo velikou bázní
pojati byli; on pak vstoupiv na lod
navrátil se. 38. I prosil ho muž, zně

Již při Matouši a Marku na dvojísym- | hož byli zloduchové vyšli, aby s ním
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býti směl. Ale propustil ho Ježíš řka:
39. Navrať se do domu svého a vy
pravuj, co velkého tobě učinil Bůh.
A odešel, po celém městě hlásaje, jak
veliké věci mu učinil Ježíš.

Výklad Mat. 8, 28—34, Mar. 5, 1—20.
Když přeplavil se do krajiny Geraské neb
gadarské — o rozličném čtení viz u sv. Ma
touše — ulkul ho muž. Text řecký přiči
nuje slovo z města udávaje tím, že z města
toho pocházel, což se srovnává s tím, že do
leji v. 39. po městě celém o svém uzdravení
vypravoval. Jenom vyšší moc Boží člověka
toho zbesilého ku Christu přivedla a ozra
čuje se v něm pravda, že milost Boží nejza
rytějšího člověkaneopouští. Aleita pravda
tu prosvítá, že i nejzarytější člověk svobod
nou vůli chová. Ovšem ale člověk zlovášni
oddaný jest robem ďábla, jenž ho po všech
tvorech porývá a Christa Spasitele mu Co
nepřítele vystavuje a jej do jiných hříchů
pro ukojení zavládlé zlovášně pudí. Čo po
hnutek svět mu dává k ostavení zlovášné,
ty málo mají moci a snadno roztrhány bý
vají. A nenasytna bývá zlovášeň, jak ti
běsové vyšedše ze člověka aspoň do vepřů
vejíti toužili. Ač všelijak ráj přislibuje, vezdy
člověka jenom na poušť bezvodou a plnou
hrůzy vede, zníž ho jenom milost Christova
vyprostiti může. Lečjiž při Matouši a Marku
jsme se ve mrávná ta poznamenání rozší
řili. Tudy jenom některé postřehy kritické
přičiníme, Příčina, pro kterou zloduch vzkřikl,
udává ve slovy: nebo přikazoval duchu ne
čistému vyjiti ze člověka. Vulgáta čte v im
p.rfektu praecip'ebat a text řecký rovně má
taonyyekle. Stoji imperfektum tu místo plus
gauamperfekta, ješto vyimtání ďáblů počalo
hned při utkání se člověka s Christem, jak
Mar. 5, 8. klade. Dálejší slova téhož v.: po
mnohé časy porýval či lomozil ho namítají,
že se věc ta Častěji opětovala; tak dle vulg,
jenž má impf.: multis temporibus arripiebat
eum a sám Ostromírsky rukopis Čte ot5 mnogb
bo létr vbschyščaaše i. Ale podlé řeckého
textu jest perfektum a smysl: mnohými časy
(mnoho dní) dábel uchvátil jej a vodila vlekl
po débřech atd., tak že o jednom jen ději
řeč jest, který ale ve svém následku trval.
Propasti, do níž se běsové báli vyvrženu
býti, jest peklo 2. Petr. 2, 4. Ap. 9, 1. 11, 7.,
jež běsové znají co místo věčné pokuty svojí
a jehož se tudy velmi strachují; jen člověk
zlý se ho nebojí.

Nechtěl: Christa míti u sebe Gadařané;
za to ho jiní tím snažněji očekávali.

40. Stalo se pak, když se navrátil
Ježíš, přijal jej zástup, nebo všickni

Lukáš VHI, 40—56. Dcera Jairova a žena krvotoká uzdraveny.

očekávali ho. 41. A aj, přišel muž,
jemuž jméno Jairus, a ten byl náčel
ník sbornice. I padl k nohám Ježí
šovým prose ho, aby vešel do domu
jeho, 42. ješto jedinou dceru měl asi
dvanáctiletou a ta umírala. A přiho
dilo se, když šel, zástupové potiskali
jej. 43. A žena jedna byla v krvo
toku ode dvanácti let, jenž na lékaře
vynaložila všechen statek svůj, aniž
od koho mohla uléčena býti; 44. při
stoupila po zadu a dotkla se odolku
roucha jeho a hned se zastavil tok
krve její. 45. I řekl Ježiš: Kdo jest,
jenž se mne dotekl? A když zapírali
všickni, řekl Petr a ti, co s ním byli:
Mistře, zástupové tě obkličují a tlačí
a praviš: Kdo se mne dotekl? 46. I
řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo, nebo
já vím, že moc ode mne vyšla. 47.
Uviděvši pak žena, že se neutajila,
třesouci se přišla a padla před nohy
jeho, a pro kterou příčinu dotekla se
ho, oznámila přede vším lidem a kterak
hned ozdravla. 48. On pak řekl jí:
Dcero, víra tvá spasila tebe, jdiž v
pokoji. 49. Když on ještě mluvil, při
šel někdo k náčelníku sbornice řka
jemu: Umřela dcera tvá, netruď ho!
50. Ježíš ale uslyšev to slovo, odpo
věděl otci děvině: Neboj se, toliko
uvěř a zachována bude. 51. A vešed
do domu nedopustil vjíti s sebou žá
dnému leč Petrovi a Jákobovi a Ja
novi a otci a mateři děvině. 52. Pla
kali pak všickni a kvíleli pro ni; on
ale řekl: Neplačte, neumřela děva, né
brž spí, 53. A posmívali se jemu vě
douce, že umřela. 54. On ale Ujav
ruku její zvolal řka: Děvo, vstaň. 55.
A navrátil se duch její a vstala ihned;
a kázal jí dáti jísti. 56. I užasli se
rodičové jeji; on ale přikázal jim, aby
nikomu nepravili, co se bylo stalo,

Výklad u Mat. 9, 1. 18—26. Mar. 5,
21—43. Geraští Pánem pohrdali, ješto ho
neznali a v pochotech světa ponoření byli.
Ale zástup, jenž ho znal, přijal ho s radosti,
když Pán z oné strany jezera do Kafarnáa,
jak Mat. 9, 1. praví, se navrátil. On zajisté
každé duši, kteráž ho poznala, neskonalou
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radostí jest. Přišel opět, jak jej očekávali;
žádná duše nečeká darmo, přijde dříve neb

ozději tím neb oním spůsobem; ale stezky
jeho nejsou stezky lidských zámyslů. Dva
divy učinil Pán. Jajrovi jedinou dceru vzkří
sil, krvotokou ženu uzdravil. Jedinou duši
má člověk; umírá duše a na sotnách bývá,
když do velikého padá pokušení. Tu ne
zbyvá leč k nohám Páně se vrhnouti a 0
pomoc prositi. Největší milost ale jest víra,
jak pravil Pán k Jairovi: uvěřjenom a za
chována bude. Tři apostoly vzal s sebou Pán,
když hodlal vzkřísiti děvici a v nich se
obráží cesta, jakou lidé ospravedlnění dosa
hují; v Petru víra, v Jakobu prvomučni

mrtvení těla, v Janu láska se obrazuje. V
Jidech, jenž se Pánu posmívali, když pravil,
že neumřela děva, nébrž že spí, obrazují se
světáci, jenž každému se posmívají, kdo
smrt má za pouký sen a za přechod k lep
šímu životu. Ještě v tom zákazu, nerozhla
šovati o divu, vidíme, že druhdy kárání pro
hříchy má tajně se díti; nebo v děvici té
obraz člověka zhřešilého se naskýtá. Ostatně
místo, přišel někdo ku velesborničníku, čte
řecký text od velesborničníka či odďnáčel
níka sbornice.

Posud Ježíš sám evangelium hlásal;
nyní ale měli apostolé také toho zkusiti, aby
nápotom v úřadě tom snaze sobě vésti mohli,

Hlava IX.

Pán apostolům moc uděluje; 7. Heródova
o Christu domněnka; 10. Vraceji se apo
stoté a 12. Pám pět tisiců nasycuje; 18.
Kým Christus jest; 22. Předpovidá umu
čení své a 23. k následování vzbuzuje a
raději svět než dusi škodovati uči; 28.
Proměnuje se; 37. posedlého od apostolů
neuzďraveného uzdravuje; 44. na novo
umučení své předpovídá; 46. ctižádost
apostolů kárá, 49. divů nezávidšti veli,
Š1. a pro nepřijmuti od Samarilánů mstiti
se zabraňuje. 97. Tři muži jej následo
vati hodlají.

1. Svolav pak dvanácte apostolů
dal jim moc a vládu nade všelikými
zloduchy a aty neduhy uzdravovali.
2. A poslal je hlásat království Boží
a léčit nemocné. 3. A vece k nim:
Nic neberte na cestu, ani hole ani
mošny, ani chleba ani peněz, aniž po
dvou oděvech mívejte. 4. A do kte
réhožkoli domu vejdete, tam zůstávejte
a odtad nevycházejte. 5. A kdokoli
nepřijímají vás, vycházejíce z města
toho i prach nohou svojich vyrazte na
svědectví proti nim. 6. Vyšedše pak
obcházeli po vesnicech blahověstíce a
uzdravujíce všady.

Výklad u Mat. 10,1.7—-14. Mar.6, 7—13.
Rozeslání apostolů stalo se, jak se zdá, z Ka
farnáa; soudí to vykladatelé odtud, že apo
stolé tehdá bez věcí těch byli, bez nichž
Pán jim cestu konati velí; sic jinak by byl
Jim neřekl: neberte, nebrž odložte. Ze slova
svolav patrno, že se apostoié byli rozešli,
což při Páně v Kafarnáu pobytu nejednou

se dálo. Byli zajisté buď tam, buď obhlíž
domovem a použili pobytu a odpočinku Páně
v tom městě k navštívení příbuzných a přátel
svojich. Svolav dvanácte apostolů dal jim
moc a vládu nade všelikými zloduchy a aby
neduhy uzdravovali. Tu dává Pán aposto
lům moc divy vněšné činiti, později se jim
dostalo moci, konati divy vniterné na duši,
kteřížto v oněch naobrazení byli. Pán apo
stoly po stupněch k úřadu posvěcoval, v tom
církvi svojí obraz a vzor, podlé něhož by
se řídila, zanechaje. Když poněkud již byli
učení Páně a úkol jeho poznali skrze kázaní
a divy jeho, tedy jim jako menší posvěcení
dává exorcistát a diakonát, moc nad zlo
duchy a moc hlásati slovo Boží a ustědřuje
jim milostinu či charismu uzdravování1. Cor.
12, 11. Kněžími je později při poslední ve
čeři učinil. Zázraky činiti jim dává, aby
se ukázalo, že jsou vyslanci Christovi a
nesnad učeníci Janovi, jenž divů nečinil.
Dal jim moc divy blahodějné činiti, nedal
jim vládu jak tam Eliášovi oheň s nebe svo
lávati, aby věděli, že jsou bhlasatelé Pána
lásky. Obsahem kázaní jejich má byti krá
lovství Boží, jak na počátku světa založeno
byvši hříchem zkázu vzalo, ale Christem ob
noveno jest a jak v každém člověku si vládu
zjednati má. Co dále o hoii, chlebě, mošnách
atd. praví, nesmí se hnísti; chce říci, že se
prozřetelnosti Boží odevzdati a chudoby pí
Jeti mají jsouce učeníci Mistra, jenž neměl
kam hlavu položit. Kde jich nepři mou,
maji odejíti a prach z nohou vyraziti, že
s ními žádného spolku nemají. Ostatně v.
1. nečte text řecký slova oapostoly; a v. 4.
misto: odlad nevycházejte čte: odtad vychá
zejte t. j. majíce dále se na pouť ubírati
z toho domu na cestu se vydávejte,

Když pak apostolé kázali a divy činili,
musila se brzo o tom pověst roznésti. A
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ta pověst došla i Heróda Antipy, jak čteme
dále.

7. Uslyšel pak Heródes tetrarcha
všecko, Co se dálo od něho a rozpá
čel se, proto že se pravilo 8. od ně
kterých, že Jan vstal z mrtvých, od
některých ale, že Hliáš zjevil se, od
jiných pak, že prorok některý ze sta
rých vstal. 9. I pravil Heródes: Jana
já jsem sťal; kdo jest však tento, 0
němž já věci takové slyším? A hledal
uviděti jej.

Viz u Mat. 14, 1. n. Mar. 6, 14. nn.
Málo se staral Heródes posud o Christa a
jestliže co o něm uslyšel, jistě jej za oby
čejného rabina židovského měl. Nyni ale
proslynulo jméno Ježíšovo blíže a šíře, ješto
i učeníci od něho vyslaní divy činili a to
právě v Galilée, v krajině jemu podřízené.
Tudy vězel, v nesnázi byl, vázl, chybal, ne
věda na čem ustaviti se a brzo se mu zdá
lo, že Jan skutečně vstal z mrtvých a že
se tedy divy skrze něho dějí, brzo zase my
šlénky té vzdával se, že to bez mála snad
někdo jiný bude se domněje. Pochybnost
a nejistota jeho pocházela ze svědomí zlého
a bázeň a strach toho zlého svědomíse do
padně líčí v řeči jeho tu položené, kdež dva
kráte já se klade. V té nesnázi se mu za
chtělo Pána uviděti, aby osobně s ním sejda
se pochybnosti své a svojich rozpakůa stra
chů zbýti mohl. Sešel se s Christem později
29, 9. skutečně, ale nebylo mu to k pro
spěchu ani k spáse, an si posměch z Pána
ustrojil. Matouš a Marek více ku kladné,
Lukáš více k záporné stránce pochybování
Heródova přihlédají. Vidí se na něm rozdil
mezi ledabylým poznáním všech věcí Christa
Pána a mezi spasitelným věcí těch poznáním.
Heróles uslyšel všecko; ale nikdo nezná
Spasitelně Christa, leč dobrýmli veden jest
úmy-lem a účastenli jest přítahu Otcova.
Jo. 6, 44. Jinou povahu na sobě měl lid,
k jehož nasycení se Ježíš schýlil.

10. A vrátivše se apostolé pověděli
jemu, cožkoli učinili. A pojav je ode
bral se soukromí na místo pusté, jenž
jest u Betsaidy. 11. Poznavše pak to
zástupové následovali ho. A přijav je
mluvil jim o království Božím a ty,
jenž uléčení potřebovali, uzdravoval.
12. Den ale počal se nachylovati. A
přistoupivše dvanácte řekli jemu: Pro
pusť zástupy, aby odejdouce do ves
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nic a osad okolných se ubytovali a
nalezli pokrmy, nebo tu na místě pu
stém jsme. 13. Dí pak k nim: Vy
dejte jim jisti. Oni však řekli: Ne
máme více než pět chlebů a dvě rybě;
leč bychom my odešli a nakoupili pro
všechen tento zástup pokrmu. 14. Byloaletéměřmužůpěttisíců.© Vecepak
k učeníkům svojim: Rozložte je roz
lohami po padesáti. 15. A tak učinili
a rozsadili všecky. 16. Vzav pak pět
chlebů a dvě rybě vzhlédl k nebi a
požehnal jich a polámal a rozdal uče
níkům svojim, aby položili před zá
stupy. 17. A pojedli všickni a nasytili
se a sebráno jest co zbylo jim drobtů,
košů dvanácte.

Výklad Mat. 14, 13—21. Mar. 6, 30—44.
Jo. 6, 1. Dvojí Betsaida byla, na této a na
oné straně jezera genesaretského; zázrak
dál se na východním břehu jezera toho na
okolinách města Betsaidy-Juliady v dolejší
Gaulonitidě, jak to z jiných evangelistů Mat.
14, 13. Mar. 6, 32. Jo. 6, 1. viděti, kdež se
praví, že Ježíš na loď vstoupil a přeplavil
se, načež z oné strany na tuto do drubé
Betsaidy se navrátil Mar. 6, 45. Vyvedl
Ježíš apostoly na pusté a samotné místo,
aby Da duchu Sebrali se a sílu si zjednali
k vedení toho, co jim uložil. V samotě a
tišině duch se okřepuje. Když lid uslyšel,
že Pán jest na onom břehu, tedy se pustil
za ním a Pán, ač byl ustanovil v samotě po
byti, předce přijal zástup ten, aniž lidu od
sebe odbyl a pro dání všem náměstkům
svojim dobrého příkladu lidu se v laxce pro
půjčil. Blažen pastýř lidu, když hledají ho,
aby z úst jeho slyšeli řečo Christu, a když
je může stravovati slovem Božím na poušti
světa tohoto, ažby se jim dostalo z hostiny
v nebesích připravené. Apostolé chtěli roz
pustiti zástupy do měst, čeho nedopustil
Ježíš; rozbíháním po věcech a záležitostech
světa připravuje se člověk o nasycení slovem
Božím od Christa a žádnému nemůže býti
samota suchoparem, když víra jeho živa
jest a láska jeho ku Christu vroucna. Ve
lel Pán rozsaditi řadami veškeren zástup;
apostolé uposlechli ač nevědouce dokonale,
čeho se Pán podjíti ustanovil. V tom se
dává náuka, že má člověk činiti, seč jest a
o to prositi Pána, seč není. Nasytil Pánlid
po sprostu; nebylo jiných lahůdek leč chléb
byl a ryby byly. Tak se labužným duchům
sprosta vidí náuka Páně a volí se raději roz
bíhati po himalajských a gangeských sadech,
nežli po zahradách svaté země ode Pána
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stravy bledati. Ale nedocházejí sobě jiného
leč laskomin a duše s práznem se vracuje
místo zaždaného ráje pustinu suchou nalezší.
V církvi jen pravá strava nachásí se, ana |
ji béře od Christa, jak apostolé chléb a ryby
z rukou jeho brali. I nebude slovo to se
hlásati na prázno,ješto je Christus požehnal,
jak byl i požehnání nad chleby vyslovil.
Sebraii apostolé drobty; v tom se zračí, že
kdo jiným náukami slouží, sám pro sebe je
v rozjímání bráti povinen. Ostatně svatý
Jan vypravuje následky toho divu Jo. 6,15., ©
že chteli lidé Christa za krále prohiásiti, leč
ušel jim Pán a přeplaviv se do Kafarnáa
tam o svátosti pletě své učil.

Ješté o přeložení něco povědíti potřebí.
Vulgáta v. 14. klade: Facite illos discumbere
per conviviaj Setřela tu paronomasii, jeaž
se v textu řeckém nalézá. Chceme-li po
držeti annominaci slov řeckých xaraxlívare
ovToVcXkiotag V. 14., musíme přeložiti roz
sadte je rvzsadami aneb což lépe rozložte jerozlohami.© irasmovcimají:Rozsaďeje
posazenimi. Stovo drodtů v. 17. buď se slo
vem zdylo buď se slovem kosů se pojiti může.

Usudek o Panu byl rozličen a nejenom
Heródes, jak předešlo, na váháchse nalézal,
nébrž 1 jiní lidé. A předce svrchovaně
bylo potřebí, aby v té véci nejjasněji lidstvo
vidělo. Vudy Pán potřebě té v ústřety vy
chází.

18. I stalo se, když sám byl, mo
dle se, byli s ním také učeníci. I otá
zal se jich řka: Kým mne praví býti
zástupové? 19. Oni pak odpověděli a
řekli: Janem Křestitelem, jiní pak
Eliášem, jiní pak, že jeden prorok z
předešlých vstal. 20. Řekl pak jim:
Vy pak kým mne býti pravíte? Od
povídaje Simon Petr „řekl: Christem
Božím. 21. On ale zapřetiv jim při
kázal nikomu nepraviti toho, 22. řka,
Ze musí Syn člověka mnoho utrpěti
a Zavržen býti od starost a veleknězů
a zakoníků a usmrcen býti a třetího
dne vstáti. 23. Povídal pak ke všem:
Chceli kdo za mnou jíti, zapři sebe
sam a vezmi kříž svůj každého dne a
následuj mne. 24. Nebo kdo chce
Zivot svůj zachovati, ztratí jej, kdo
však ztratí Život svůj pro mne, zachová
Jej. 25, Nebo což prospěje člověku,
byť získal veškeren svět, sám sebe ale
ztratil aneb škodoval? 26. Nebo kdož
Se bude za mne styděti a za mé řeči,

za toho se Syn člověka styděti bude,
když přijde ve slávě svojí a Otcově a
svatých andělů. 27. Dím pak vám
V pravdě, jsou někteří z tuto stojících,
kteří neokusi smrti, až uzří království
Boží.

Výklad Mt. 16, 13. nn. Mr. 8, 27. n.
Pravili jsme již v úvodě, že sv. Lukáš vy
pustil věci veškery, jenžto u Mr. 6, 45. 8,
27. a Mt. 14, 22—16, 13. se vykladají, to
tiž chodění Páné po moři a Petra k sobě
po něm volání, o neslušných podáních fari
sejských, o uzdravení dcery chananejské,
O nasycení čtyr tisíců, O zuamení od fariséů
žádaném, o kvasu firisejském, což společno
jest Matoušovi a Markovi, jakož také pomi
nul divů dvou Markovi samému tuto Vlasti
vých ouzdravení hluchoněmého a 0 nenáhlem
a postupném uzdravení slepce. Jak se to
stalo, že se těch věcí tu nedostává a jak
ta veliká mezera povstala, o tom dohadovati
se ovšem možno, avšak jistého a místného
nic věděti nelze. Neméně pohřešujeme u
Luky jak již u Mr. 8, 29. ono Petra skátou
církve pojmenování Mt. 16, 17—19.,jakož i
tu Páně domlavu Petrovi učiněnou, jen:to
u Mt. a Mr. se na dotčeném místé nalézá.

Hledá Pán opět Samotnosti, aby znova
apostoly naučil, jak se Z praci Ve svété
k sobě a k svému Spasení navraceti mají.
U Marka 8, 27. se praví, že na cestě jsa
se apostolů otázal, kým ho lidé býti praví.
Totiž Pan cestou do Filipovy Cesaréy se
bera vybočil, aby se pomodliti mohl a mo
dlitbu dokonav a vrátiv se učeníkům otázku
tu předložil. Při křestu svém modlil se Ježiš
a Otec jej Synem Božím byti vyhlásil. Tu
se modlí a apostolé jej Synem Božím vy
znávají. Doleji v. 28. modlí se opět a opět
Otec nebeský jej Synem svým byti osved
čuje. Největší díl Pána měl za Jana Kre
stitele t. j. za předchůdce za to majice, že
Jan Křestitel v Christu Ježíši ožil ; jim jinak
soudili a Pán propůjčuje apostolům rozlicné
bludy pozorovati, aby nahlédli, že Víra jejich
nepřichází z nich, nébrž že jest darem Bo
žím. Tak sluší bludův u učenců pouau k
utvrzení se ve víře, lásce a útuluosti ku
Christu, ač chceme-li bytu z poctu těch, jimž
dle Rom. 8, 24. všechno ke spáse slouží.
Při sv. Mat. 16, 16. jsme již vyložili, že
Pán zapovídá neříkati o tom, že Syu Boží
jest, poněvadž Bohem určeno, aby trpěl, jak
i tuto nalézáme; tlumí Pán nadseuvst apo
stolů, ana dříve potřeba byla, je na utrpení
připraviti, jenž Pánu nastávalo. Lid by byl
zneužil idey té k brojí a Kramole; a sami
apostolé o tom dokonalé jasnosti neměli,
jakou říši Pán na světě založí. Co Jezíš
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praví o smrti své, to mělo jich pojmy a ná
hledy očistiti. Otázky, kým jej bytí praví,
Pán apostelům 18. položil a jim 21. zapře
til nepovídati o slávě jeho; všem ale t. j.
všem lidem vůbec náuku 0 zapírání sebe
předkládá. Sebe zapirati jest na žádosti
své zákonu Božímu protivné se neohlédati,
něbrž je potlačova'i a umrtvovati, ano ukřižovati.| Vezmikřižsvůjkaždéhodne,vsce
Pán. Dobře apostolé rozuměli, co kříž zna
mená, ješto Římané užívání křížův u nich
zaved'i; v ústech Páně to proroctvím spolu
bylo, že ponese sám kříž ua místo popravné.
Pilně problédejme k cestě, kterou se Chri
stus beře, praví sv. Řehoř, abychom ho ná
Sledovati mohli. Poněvadž jsme pravých
radostí pozbyli v tělesných a světských
rozkošech si libujíce, tudy nám Pán nkazuje,
jakým: hořkostmi bráti se musíme,abychom
prave blaženosti došli. Ale i to pozoru
hodno, že praví vsem žádného nevyjímaje
a že praví: Vezmi křiž svůj každého dne;
slova kažďého dne se v nejlepších rukopisech
čtou i v siuajském a namítají, že žadný den
neni osvobozen kříže. Nikdo nemůže dro
poviti jarmo kříže sobě uložené, leč by se
chtěl slávy věčné na věky odřici. V tom
se vidí rozdíl mezi pravým křesťanem a ne
křesťanem, že obůj sice blaženosti hledá,
ale pravý křesťan kupuje za svízely, kříže
a umrtvování blaženost věčnou, ješto se svě
ták pro pochvilnou Aanapohlednou rozkoš
toho světa vzdává věčných radostí. — Praví
Pan, že se styděti bude za toho, jenž tu se
za něho stydel; kdo Christa neměl za sebe
hodna na světě, není Christa hoden a sprá
vedlivo jest, aby ten byl sobě zanechán na
věky, jenž sebe výše stavil nad Christa a
nad náuku jeho. Sličně připovídá věčnou
blaženost po náuce o umrtvovaní sebe, an
vece: Dim vám v pravdě, jsou někteří z tuto
stojicich, kteří mneokusi smrti, až uzři krá
lovství Boží t. j. svud Božínad Jerusalémem
co náznak soudu. všeobecného. Ještě při
dati musíme, že slovo v pravdě někteří k
následujícím slovům táhuouti chtějí; avšak
lépe se táhne ku předešlým, nejsouc leč
překlad slova ouňv, jenž tak zbusta při |
slové pravím stojí v. Mt. 16, 28.

Mluviv o smrti své volil Pán dříve než
rozhoda ta nadejde, apostolům slávu svou
ukazati. Vypravuje Lukáš:

28. Stalo se pak po těchto slovech
asi dnů osm, 1 pojal Petra a Jákoba
a Jana a vstoupil na horu pomodlit
se. 29. A stal se, an se modlil, po
hled obličeje jeho jiným a oděv jeho
bilým a skvoucím. 30. A aj, dva
muži rozprávěli s ním; byli pak Moj.

žíš a Eliáš, 31. zjevivše se v slávě, a
mluvili o vyjití jeho, jež dokonati měl
v Jerusalémě. 32. Petr ale a ti, kteří
s ním byli, obtíženi byli spánkem. A
probděvše „viděli slávu jeho a dva mu
že, kteří stáli s ním. 33. A stalo
se, když se ubírali ed něho, řekl Petr
k Ježíšovi: Mistře, dobře jest nám zde
býti, i udělejme tři stánky, jeden tobě,
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi, ne
věda co praví. 34. Když pak on to
povídal, stal se oblak a zastínil je; i
vzbáli se, když vešli oni do oblaku.
385. A hlas stal se s oblaku řkoucí:
Tento jest Syn můj milený, jeho po
slouchejte. 36. A když se dál hlas,
shledán byl Ježíš sám. A oni mlčeli
a nikomu neoznámili za oněch dnů
ničeho z věcí těch, ježto spatřili,

Výklad Mt. 17, 1. nn. Mr. 9, 12. nu.
Den, v nějž Ježíš byl přepodoben, byl asi
osmý den po těch řečech, jež předešly;
Matouš a Marek mluví 0 Šesti dnech jinak
počítajíce, o čemž viz u Matouše. Stalo se
přepodobení jeho, když se modlil a když
duše jeho lidská v Boha Se ponořila; tím
se značí, že modlitba duši čistí, osvecuje a
rozplamenuje. Musí ale při modhtbě té býti
Ježíš a mysl člověka s ním obvyšně na
svaté hoře zdvižena se nacházeti. Místo
bilý a skvoucé oděv čte řecký text bilý za
skvivaje se či proskvívaje. Dle konstrukce
řecké může se také oddati dilose zaskvivaje,
an adjektiv se zhusta místo adverbia klade.
Ale lépe slova obě se dělí; participiem za
skvivaje se určuje se místněji slovo bdílý.
Na krátkou chvíli v slávě se vyskytl Páa,
málo mluvil a bylo to o smrti k spáse naší,
kterou v Jerusalémě podstoupiti hodlal. Slá
vou Páně se apostolé opojili a mdloba se
zmocňovala těla jejich, an ve vzchytu a vy
tržení se ocitli. Leč povědomí podrželi i v
té extase a dí-li Lukáš, že Petr nevěděl, co
pravi, tedy tím jenom velikost blaženosti
jeho opisuje. (Chtěl Petr odchod Eliáše a
Mojžíše zameziti, ale an se nabídaltři stán
ky zhotoviti, zastínil oblak Ježíše a Euiaše a
Mojžíše; apostolé sami se býti shledavše
ulekli se; leč nápotom s Ježíšem se nalezli
hlas S nebe uslyševše. Místo Syn můj milý
stojí v řeckém textě: Syn můj vyvolený,
což bez mála i v latinském textu bylo a
přepisovači se změnilo dilectus místo electus či
delectus. Místo procítivše v. 32. jsme pře
ložili pobděvše, ješto slovo řecké duoyonyo
oso pobdíti, probdíti značí, jak i lat. noctem
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evigilare týž význam má. Ovšem k tomu
lépe přiléhá spojka recká dč než-li latinské
et. Apostolé mlčeli, praví sv. Lukáš, a 0
tom oslavení ničeho nepravili; učinili v tom
dle velení Páně, jak se o tom Matouš zmi
ňuje.

Mlčením pomíjí Lukáš rozmluvu Páně
s apostoly o Eliáši, ješto čteme Mt. 17, 9.
n. Mr. 9, 9. n., ješto se mu pro pohany čte
náře, je? před očima měl, méně potřebnou
býti viděla. O divu ale na jinochovi běsném
vypravuje.

37. Stalo se pak následujícího. dne,
když sstoupili s hory, utkal je zástup
mnohý. 38. A aj muž ze zástupu
zvolal řka: Mistře, prosím tebe vzhlé
dni na syna mého, ješto jediného mám.
39. A aj, duch uchvacuje jej, a ihned
křičí; 1 poráží ho a lomcuje jím s usli
něním a stěží odstoupá sápaje ho. 40.
A poprosil jsem učeníků tvojich, aby
vyvrhli jej a nemohli. 41. Odpovídaje
pak Ježiš pravil: O pokolení bezvěré
a převrácené! dokavad budu U vás astrpímvás?© Přivedsemsynasvého.
42. A když přicházel, posápal ho zlo
duch a polomcoval jim. 43. I zapře
til Ježíš duchu nečistému a uzdravil
pacholíka a navrátil jej otci jeho. 44.
Užásali se pak všickni nad veličím
Božím. A když všickni se divili všem
věcem, jež činil, řekl k učeníkům svo
jim: Složte vy v srdcích svojich řeči
tyto, nebo Syn člověka bude vydán
v ruce lidské. 45, Ale oni nepozná
vali řeči té a byla zahalena před nimi,
aby nepojali jí a báli se ho otázati
se 0 té řeči. 47

Výklad Mat. 17, 14. Mar. 9, 14. nn.
Co se na začátku té statě v. 37. praví, že
dne druhého sestoupili s hory, z toho nelze,
jak tomu někteří chtějí, zavírati, jakoby pře
podoba či přeslava Páně byla se dála za
noci. Slova ta jenom namítají, že Pán tepruv
dne druhého Ssostatním zástupem sešel se,
dřívější den celý s apostoly oněmi stráviv.
Přišel otec a vzvolal o pomoc; v hlasu ve
likém se veliká žalost jeho jevila. Symje
diný jest obrazem, že jednu duši máme a
víra naše má silným hlasem neustále se
Christu ozývati. Aj duch uchvacuje ho, dí
Otec 0 synu, a hned křičí a poráží duch jej
(syna) a lomcuje jim. Slovo křičí buď 0 pa
cholíkovi buď o démonu rozuměti se může

podlé vazby; přirozeněji se to slyší o synovi
a proměna vazby nemůže vaditi při tom váš
nivém líčení. Stav pacholíkův přebídný líčí
nám znova, jaký by byl stav člověčenstva,
kdyby nebyl Christus přišel a nás spasil.
Vytýká přísně nevěru, an dí: Pokolení bez
věré a převrácené. Jdou slova ta ze svaté
horlivosti Páně, a zasloužili výtky i sami
sstoupenci Páně, ješto se byl jim Pán tolikými
divy osvědčil. Praví: Jak dlouho snásett
budu vás! Jednak zůstal s nevěrným lidem
až do smrti, aby učil tím, Že náklonnost a
nevole nemají 0 povinnosti rozsuzovati. Když
pak Pán dábla vybnal z pacholíka, tedy se
podiviů nad velebnosti Boži; Christus ale
pravil k učeníkům svojím: Složte vy v srdcích
svojich řeči tylo; nebo Syn člověka bude vy
dán v ruce lidské. Káže tedy, aby apostolé
slozili řeči ty v srdci svém či jak řecký text
má v usi svoje, ovšem vniterné a tudy
v srdce. Dí v ušt, aby vyjádřil, že slova ta
jim neustále v uších zaznívati mají. Ale
jaké to řeči? Oyšem ty, jenž následují o
utrpení Páně, do něbož oni zhola se vpra=
viti nevědeli a jež Pán učnům velí v pá
měti míti, aby když přijdou časové zlí, ne
odstoupili od víry a V ní se neviklali. Bylo
toho nyní potřebí, ješto vecí Boži a divení
idu k nejskvělejším nádějem apostoly po

- bízely. Méně vhodně jiní vykladači slyší
řečmi těmi slova lidu, jimiž podivení a úžas
svůj pronesli. Pozorovati v témž v. 44. pro
tivu celednosti Boží, jenž se v Christu zje
vovala a rukou bidských, do nichž Pánu
upadnouti bylo. Nerozuměli a;.ostole slovům
Páně ; očekávali oni od Messiáše konec všech
úirap, i kterak to měl: směsinati v mysli,
že sám Messiáš útrapám bude podroben?
I při jiné přiležitosti se ukázalo, že ještě
se předsudku o zemské říši Páně nezbaviil.

46. Vešla pak myšlénka do nich,
kdoby z nich větším byl. 47. Ježiš
ale uvida myšlénky srdce jejich ujal
pachole a postavil je podlé sebe 48. a
vece jim: Kdokoli přijme pachole to
ve jménu mém, mne přijímá, a kdokoli
mne přijme, přijímá toho, jenž mne
poslal; nebo kdo menším jest mezi vámi
všemi, ten větším jest. 49. Odpovídaje
pak Jan řekl: Mistře, viděli jsme je
dnoho ve jménu tvém vymitati zloduchy
a zabránili jsme jemu, poněvadž ne
chodí s námi. 50. A vece k němu Je
žiš: Nebraňtež, nebo kdo není proti
vám, pro vás jest,

Výklad Mat. 18, 1—5. Mar. 9, 33—40.
Vešla, vece Lukáš, myslénka do nich, kdo
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by z nich větším byl. V řeckém textu stoji
vesla myšlénka v nich t. j. vešla v ně a
zůstávala v nich, jest -to prégnance či obiž
nost ve slohu. Místo z mích stojí avzov:; leč
jest to genitiv oddílu a nelze jinak ho pře
ložiti leč z nich. Nedobře někteří vykladači
přeložili naď ně, čemuž celá Souvislost se
protiví. Kdy a při jaké příležitosti se to
dálo, o tom Lukáš nepovídá, aniž 0 ní do
mýšleli se dobře někteří vykladači za to
majíce, že povstala myšlénka ta za příleži
tostí neprovedeného jimi uléčení posedlého
pacholíka, ješto prý druh na druhavinou ne
podaru toho strkal. Lépe jiní praví býti
příčinou toho tu, kterou udává sv. Matouš
18, 1. nn., že totiž přednost, kterou Pán Ja
novi a Jákobovi, nejvíce ale Petrovi dával,
v nich nějakou žárlivost vzbudila. Ježíš po
stavil ditě do prostřed a pravil: Kdo přijme
pachole to ve jménu mém, mne přijímá. To
jest: Dítě to sice nepatrným se zdá býti,
ale pro pokoru a nevinu u Boha tak se cení,
že co se jemu učiní, Bůh přijímá, jakoby
jemu to učiněno bylo. A. to vám příkladem
a vzbuzením byti má. Jasně tu vazbu na
mítají slova u Matouse: Nebudete-li jak ditky,
nevejdete do království nebeského. "Tato slova
vypustil Lukáš a tudy vazba jeho obtrud
nejší jest. Člověk dokud nezhřešil, měl je
diného Boba za svůj jediný vzor, ješto byl
podlé Boha stvořen; nyní v hříšném stavu
dává mu Pán i dítě vzorem, ješto hříchem
se pod zvíře smižuje. Ovšem ale nejlépe
sluší pacholetství Páně rozjímati nejenom co
vzor, jejž následovati, nébrž i jemuž se kla
něti máme, jenž nas posvětí a okřepí, aby
chom mohli toho vzoru následovati.

Slyšel Jan o přijímání dítěte ve jménu
Ježíše; i tanulo mu ua mysli, že muž jeden
ve jménu Ježiše vyháněl zloduchy, ale že
oni, apostolé, jemu v tom bránili. I obrátil
se s otázkou ku Pánu, aby 0 tom úsudek
vynesl. Pán velcí nebraniti takovému; nebo
vece, kdo neni proti vám, pro vás jest. Nedí:
proti mné a pro mne, nébrž proti vám a pro
vás, poněvadž apostolé jeho místo zastávali.
Níže praví Pán 11, 23: Kdo pro mne není,
len jest proti mně., Není v tom žádného
odporu, jak již při sv. Matouši 12, 30. pra
veno. Jinak se chovat: přijde v čas boje
a jinak v čas pokoje; o nekatolíku říci se
dá, že nejsa proti cííkvi pro ni jest, ješto
o katolíku opak plati, že nejsa pro církev
proti ní jest. Pravá láska dobro všady a
kdekoliv uznává. V srdci nemůže a nesmí
neutralita a obojetnost pro řišiBoží panovati;
ale jinak věc se má vnéšně. Tu nejeden
může církev podporovati,jenž ducha je
jího nemá a Bůn Cyra, Římany a národy
jiné k založení a ukřepení církve použil,
Ostatně věděti, že jméno Ježiše Chri

sta 1 v ústech cizých strašno jest pro zlo=
duchy.

Přicházíme k vypravování příběhu Lu
kovi vlastivého.

o1. Stalo se pak, když se doplňo
vali dnové vzetí jeho, i upevnil on
obličej svůj ubírati se do Jerusaléma.
52. A vypravil posly před obličejem
svojím. A odebravše se vešli do mě
stečka Samarského, aby připravili jemu.
99.. A nepřijali ho, poněvadž obličej
jeho byl obrácen k jití do Jerusaléma
54. Uzřevše pak to učeníci jeho Jákob
a Jan řekli: Pane, chcešli, ať dime,
aby oheň sstoupil s nebe a strávil je?
55. A obrátiv se pokáral jich řka:
Nevíte, čího ducha jste. 56. Syn člo
věka nepřišel duše zahubit ale spasit.
A odešli do jiného městečka.

Postřehujeme tu sice určení času při
události o Samaritánech Christa nepřijavších,
ale určení to jest toliko všeobecné a tudy
ustanoviti, kdy se to přihodilo, věc nesnadna
jest. Rozcházejí se také ve výkladu slova
úvalnyw, assumtio, ješto někteří z novějších
učenců slovo to o přijmutí v Galilée slyšeti
se podjali. Ale slovo to dle Mar. 16, 19.
Act. 1, 2. 11. 22. — 1. Tim 3, 16. naznačí
v Novém Zákoně leč nanebevzetí či nanebe
vstoupení a dnové vzetí Páuě jsou dnové,
když měl odejíti z tohoto světa a vzat býti
do Společenstva nebeského. Vece: když se
doplňovali a tím namítá, že to, co v dálej
ších kapitolách se vypravuje, nestalo se te
pruv za posledních dnů Páně, nébrž za po
slední doby veřejného života jeho. Do Jeru
saléma vidime Pana tu 9, 51. jíti, ale ne
byla to poslední jeho tam cesta, nébrž byla
cesta ta k svátkům stanů na podzm asi
půl léta před utrpením Páně, jenž se na jaře
událo. "Ta pouť shodna a schodna jest
s cestou Páně u Jana v kapitole T, 2. 10.
Svatý Lukáš níže 13, 22. o jiné cestě Páně
do Jerusaléma mluví, jenž se stala na svátek
posvícení chrámu; 1 při té cestě nám svítí
evangelium Janovo a sbíhá se pouť ta se
slovy Jana ev. v kapitole 10, 22: Bylo po
svícení v Jerusalémě a zima byla a chodil
Ježiš ve chrámě. Na to Pán odebral se Jo.
10, 40. za Jordán. Dále šel Pán do Betanie
u Jerusaléma Jo. 11, 1. nn., aby Lazara
vzkrísil, a cesta ta se shiedává s cestou
Luk. 17, 11. Posléze mluví Lukáš 13, 31.
jestě o cestě Páné do Jerusaléma ostatní a
ta souběžna jest tomu, což sv. Jan 12. 50,
vypravuje. Níže Pána Luk, 10, 13. v Ga
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Jilée a 10, 38 v Betanii spatřujeme;níže 17,
11. opět na pomezích Samarie a Galiléy se s
ním potkáváme, ješto Pán po svátcích stánků
se opét do Galiléy vrátil a po svátku po
svícení až k samým mezem krajiny té do
města Efréma Jo. 11, 54. se přiblížil.

Tak se shodují dobře a sbíhají ty, 0
nichž mluví Lukáš, cesty Páně do Jerusa
Jéma s oněmi, jichž Jan dotýká. Evange
Jisté dva přednější Matouš a Marek mlčením
oné dvojí cesty do Jerusaléma k svátku
stanů a posvícení pomíjejí a Cestu jen po
slední k svátku přesnic opisují. Mat. 20, 17.
Mar. 10, 32. svorně s Luk. 18,31. Jo. 11,5.

Jsou jiní mnozí také theologové, kteří
na takovéto různých míst shodování nemnoho
dávají, za to majíce, že sv. Lukáš toliko k
látkám, nepak ku dobám prohlédal a že zby
tečno jest všeliké tu dob místnější určování,
ješto slova Lukova 1, 3. neslibují, že by
všady a vezdy postupu časového šetřil. Mů
žeme jim něco toho půjčiti; ale kde věc se
určiti dá, nevidíme, proč bychom se určení
toho lišiti měli.

Ještě jiní za to mají, že jak u Matouše
a Marka jenom jedna pouť Páně do Jeru
saléma přichází, tolikéž u Luky o jediné do
Jerusaléma cestě řeč jest, která hned po
přepodobě Páně počavši nejednou přetržena
byla. Kdykoli Lukáš ještě o cestě Páně do
Jerusaléma nížeji na uvedených místech 13,
22. 17, 11. 18, 31. 35. mluví, nemíní prý
jiné cesty než tétéž, o níž na místě našem
zde jedná, tak že cesty ty nejsou leda po
kračovaní cesty nyni předsevzaté. Ale prv
nějsí domněnka převládá a ačkoli synoptici
dle úkolu sobě uloženého 0 jednom jenom
Páné v Jerusatémě pobyti vypravují, předce
mimovolně takměř projevují, že ovšem 0 Ví
ceru cest Pauě do Jerusaléma věděli. Leč
vraťme se k výkladu slov Lukových.

Když se dvkonávali dnové povzeti jeho,
když totiz mel po Úúwriia vzkřísení svem do
slavy Otcovy vzat byti. Dnové vece a neur
Čuje, Jak dlouho jestě trvalo to dvkonávání
BŽ do -ameho dokonání. Leč víme Act. 9, 23.,
že dnové drabnější (as zahrnovati mohou ; ve
Škeren Len Cas, jejž nyní Pán od pozimku
dv jara strávil, byl přípravou a přistrojová
Dim Se ha svrchovane dílo spásy lidské, na
Ukrutnou Sturt Pauě. Slovo avezinoóo, jehož
tu Lukas uzivá, namítá, že doba ta ve věčném
úradku Božím byla ustanovena a určena a
Ze cokoli v životě Páné předcházelo, veškero
k tomuto svrchovanému účelu směřovalo.
Tenkráte tedy on upevnil obličej svůj k jiti
do Jerusaléma, Slovu on, aúrós klade na
prot postům, o nichžto hned v násl. v. řeč
jest. Ufvrdil, upevnil tvář svou jest hebrej
ské rčení Jer, 42, 15. 44, 12. atd. a značí
pevný úmysl a Úúmineka tvrdé i jisté před“

sevzeti; ustavil se na tom, uložil, určil u
sebe. Bylo pevné vůle potřeba u Pána, mů
žemeli tak říci,jesto veškera ta smrťukrutná
jasně před jeho předvidným zrakem se zra
čilaj leč Pán udatně přímil zrak svůj k Je
rusalému, smrť jakkoli krutou srdnatě pod
stoupiti hodlaje. Dal nám vzor, jak i my,
když nám uastane doba vzetí, obličej svůj
k nebeskému Jerusalému spřímiti a utvrditi
máme. A sv. otcové při těchto slovech evan
gelisty jednají o volném smrti podstoupání,
když Bůh ji na nás posýlá.

Předeslal vsak před sebouposly, bez mála
Jákoba a Jana, kteří nápotom pro „nepřijetí
Pána od Samaritánů trest s nebe svolati za
žádali. Poněvadž Pána kromě dvanáctera
apostolů také jiný a nezřídka četný zástup
provázel, potřeba bylo věci k obživě potřebné
dřívěji zamluviti a ostarati, nežby Pán sám
do té osady přibyl. Potravy s sebou Pán
nemíval ani apostolé jeho a druhdy i lid
navnazen náukami Páně zapomínal na tělesné
potřeby svoje; noclehu také potřeby bývalo,
ješto noci v oněch krajinách obyčejně chladny
jsou a pod šírým nebem nocovati nekaždému
prospěšno bývá. Bez mála měli také učeníci
Páně napřed poslaní též lid upozorniti a
na Páně náukupřistrojiti, jakož i lidi chu
ravce ohlášením příchodu Páně oblažiti. Nad
to chtěl Pán při tom, aby apostolům jeho
nějakého cvičení v úřadu, jenž jim po na
nebevstoupení Páně svěřen býti měl, se do
stávalo a aby zvykali dobrému i zlému při
vítání a věděli, jakým duchem všady se
mají vésti dávati.

Mohli Samaritáni povděčni tomu býti,
že se poněkud mohou kázaní samého Pána
přiúčastniti ; ale ti v městečku tom, do něhož
učenici pro zjednání věcí potřebných a pro
opatření hospody došli, nebyli tak slechetni,
jako ti, o nichž sv. Jan 4. mluví. Nebo
dověděvše se, že Pán Ježíš jde do Jerusa
léma, či, jak Lukáš hebrejským rčením (Ex.
33, 14.—2, Reg. 17, 11. LXX.) praví, že odli
čej Fáně obrácem jest k jiti do Jerusuléma,
nepřijali Páua, hospody mu nepopřejíce. Šel
Pán k svátku stánkův Jo. %, 2. a Samari
táni již z času samého poznali, že sedo Je
rusaléma béře do chrámu, jakož také pout
níci jiní týmže městem Za dne přecházeii,
žalmy pějíce a modlice se. Byla dávná
rozepře mezi Židy a Samaritány, jak z Mat.
10, 5. víme a níže Jo. 4, 20. na. opět uví
díme, zda na Garizimě čili v Jerusalémě
Bohu stužba se konati má a Samaritáni na
Židy zanevřeli, že chrám jim od Sanabalata
satrapy Perského pro zetě svého Manasessa
vystavený od Jana Hyrkána judského krále
(Jos. Star, 13, 8, 2.) zbořen byl.

Dost bylo na té již rozepři, že Pánu a
sstoupenstvu jeho vlídné uvítání odepřel,

7
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Vykladatelé někteří za dnů novějších ale
myslí, že nad to Samaritáni zanevřeli na
Pána, ješto poslové dotčení o Christu co
Messiáši vyučovali, oni ale jiného Messiáše
očekávali, jenž by nechodil na slavnosti do
Jerusaléma, nébrž chrám jejich garizimský
obnovil. Leč jiným se to zdá potýkati s tím,
co apostolům Pán Mat. 10, 5. velí, aby Sa
maritánům nekázali. Můžeme sice připustiti,
že se to týkalo apostolů, když sami krajinu
obcházeli ; ale důvod z nenávisti Samaritánů
vzatý dostatečen jest a ovšem na něm pře
stati můžeme.

Když Jákob a Jan nepřívětivost tu Sa
maritánů a jí projevenou ku Pánu neúctu
uviděli, buď že sami posly oněmi byli, buď
že z návratu poslův a chování sejich to spa
třovali, tedy pravili Pánu: Chcešli, Pane, ať
dime, aby oheň sstoupil s nebe a strávil je?
Tak druhdy Eliáš učinil na posly Ochoziáše
krále oheň s nebe svolav 4. Reg. 1,10.nn.
Tanula jim ta pokuta starozákonná na mysli
a jí se tu dovolávali, ješto před nedávnem
byli Eliáše na hoře svaté při přeslavě Páně
uzřeli. Již nehostinnost ku poutníkům vy
jevená trestu hodnou se jim býti viděla, čím
více nehostinnost Pánu prokázaná, jenž v Ga
lilée všady tak proslavován byl. Čím větší
byla jejich láska a úcta ku Pánu, tím více
příkoří to jemu učiněné cítili a tím více na
trest naléhali. Někteří řečtí rukopisové při
dávají slova: jak i Eliáš učimil, což i ve
starších vydáních řeckých se nalézalo, avšak
jakožto vpisek od lepších rukopisů neosvěd
čený v novějších vydáních vypuštěno. CAcesl,
ať dime; věděli oni, žeřeč jejich ohně s nebe
nesvolá, ale slovy těmi prosí Pána, aby jim
k tomu moc dal, ješto ovšem větším jest,
než byl druhdy Eliáš. Někteří chtějí tomu,
že apostolé mluvili příslovně, aniž doslovně
oheň s nebe svolati hodlajíce, aniž o příkrou
pomstu žádajice, nébrž jenom trestu za po-:
hanění Páně se domáhajíce. Tím sice stro
host a trpkost slov apostolů se znamenitě
zmenšuje, jakož i v tom šlechetnost jejich
se spatřuje, že lidem neklejíce o své ujmě
veškeren trest od vůle Páně závislým činí;
ale předce příkrost a tvrdost žádosti jejich
nemizí docela.

Obrátiv se Pán pokáral jich řka: Ne
wte, čiho ducha jste? Slova Páně mohou
buď kladně brána býti, buďotazně, což lépe,
zdá se, ku kárání přiléhá. Neviřeliž, jakého
ducha jste? Smysl slov těch vůbec a vesmés
není tmav a temen. Ale blížeji-li a míst
něji-li jej určiti chceme, musíme napřed slovo
Duch vyložiti. Což rozumí Pán Duchem
tim ? Obyčejná odpověď zní, že duch tu jest
toli co popud, povaha, snaha, pobod, pobídka,
vnukání vlastního ducha apostolů. Alei při
tom významu ducha na dvojí smysl se slova

inkáš IX, 61—-56.Poučení apostolům daná.

Páně vyložiti mohou. Buď totiž jedná Pán
o jejich sobělibosti a zaslepenosti, an sedo
mnívají, že stejná jak tam Eliáše horlivost
je vede v ten spůsob: Domníváte se, že vás
pudí Duch, jímž veden byl Eliáš; ale se
velice mýlíte, ješto u vás není Boží horlivo
sti, nébrž vás vede lidská vášeň. Tohoto
výkladu se přemnozí vykladači drží.

Jiní ale, a to nejvíce z dob novějších,
domnívají se, že Pán povahu Nového Zá
kona staví proti povaze Zákona Starého,
jímž popuzen byl Eliáš lidi k němuvyslané
ohněm Stráviti vyprosiv. Dletoho jest smysl:
Nevíteli, že jinym docela než tam Eliáš du
chem se vésti dávati máte? Tam v Zákoně
Starém byl duch přísný a druhdy tvrdý,
aniž jinak mohlo býti při úrupnosti a ne
kolnosti lidu onoho a při té okoličnosti, že
nenastala ještě doba spásy aniž hněv Boží
ukojen byl, což nyní jižjiž se stane. Jiný
duch Nového jest Zákona, duch vlídnosti,ti
chosti, laskavosti, kterouž i k nepřátelům
prokazovati příjde. Starý Zákon jest hora
makatelná, úrupný Sinaj; Nový Zákon jest
nebeský Sion, palác na vyšehoře Páné a
vyšehrad Boží, kdež láska Boží trůn svůj
upravila, Hebr. 12, 19. V Starém Zákoně
krev Abelova o pomstu volala, Gen. 4, 10.,
v Novém Zákoně krev Páně volá 0 smilo
vání Hebr. 12, 24. a tím se Zákon Nový od
Starého rozděluje. Christus dle Mat. 12, 20.
Is. 42, 3. tresti nalomené nevolí dolomiti a
knotu doutnajícího neradí uhasiti. Ovšem
ale nevládla v Starém Zákoně pouhá přís
nost a strohota, nébrž jakož týž Bůh tam
Starý Zákon dal, kterýmž Zákon Nový usta
noven byl, tedy také tam vlídnost a láska
se projevovaly, a na obrat v Novém Zákoně
pro nekolnost a nekajícnost lidí mnohých
nemůže se v církvi bez přísnosti obejíti. Bl
séus 4. Reg. 6, 22. k těm, jenž posláni byli
ode krále syrského k chopení se ho, vlídné
a laskavě se měl a bohatě je uhostil; zato
Anauiáš a Safira Act. 5. náhlou smrtí tre
stání byli a 1. Cor. 5, 5. se přikazuje vy
vrhovati z církve ty, kteří pokání činiti se
zdrálhají.

Ty věci se sice sličně praví, a dosti do
padně k slovům Páně přiléhají. Předce ale
jiným třetí výklad více se líbí. Duchem tu
totiž Ducha sv. rozuměti přijde, jak ze slova
jste vysvítá ; něči byti sluje od někoho zá
viseti, k někomu se přikázati, jim vésti se
dávati Mr. 9, 41. Chce říci: Nevíteli, že
Duchu svatému, dílu jeho, kteréž i moje
jest, dílu spásy jste se věnovaii, Že neo zá=
hubu lidskou se zasazovati máte, nébrž k
činění lidem dobra prohlíjati ?Není o mnoho
odchoden ten vyklad od předeslého,a smysl
jest: INeviteli, to jest zapomináteli, či zapo
mněli jste, jakému života směru a úkolu



Lukáš IX, 57—62. Tři muži Christa následovati hodlají, 99

jste se věnovali a jakým duchem vésti se
dávati jste připověděli? Dává jim dále po
vážiti: Nebo i Sym člověka nepřišel zahubit
nědrž spasit duše. Mluví o sobě v třetí
osobě, jak nezřídka a jmenuje se, což od
apostolů zřídka se děje, Synem člověka po
dlé Dan. 7, 13. z lásky k lidem a ješto v
něm idea lidstva svrchovaně se ozračovala.
Mluví o Spasení a zahubení duší, ač apo
stolé toliko o tělech smyslili; duše a tělo
k člověku patří a tělo s duší ve spáse účast
niti se má; a nesluší vůbec, aby cokoli a
jakoukoli věc v sobě dobrou hubeno bylo
od toho, jenž zachovat, spasit a oblažit při
šel. Chce tím říci: Tedy ani vám nesluší
o záhubu člověka jakkoli vám nepříznivého
a nepřátelského státi. Slova: „Syn člověka
nepřišel zahubit, ale spasit, nečtou se v textu
řeckém a vešla sem bez mála z Mat. 18,
11. Také v nejstarších rukopisech řeckýchvypouštějíseslova:© Nevite,číhoducha
jste vy; avšak zhola neví se, jak by ona
slova tam byla vklouzla, kdyby původně
tam nebyla stála; pouhým a holým slovem:
pokáral jich Fán sotva se spokojil Lukáš;
slova ta docela shodna, schodna a místna,
jakož 1 Pána důstojna jsou a v rukopisech
řeckých bez mála jen z ohledu na Eliáše a
pro šetření úcty k němu vynechána byla.

Když byl Pán domluvil k učeníkům
svojim a je k Duchu lásky a lahody odká
zal, tedy odešli do jiného městečka, bez mála
pesamaritánského, kde je s radostí uvítali.
Tím měli apostolé před očima příklad, jehož
následovati jim bylo, aby Mat. 10, 23. ne
byvše přijati v městě některém, do jiného
utekli.

Přičinuje Lukáš o třech mužích, kteří
Pána následovati hodlali. Dvá prvnější již
nám z Matouše známi jsou, kterýž je o mnoho
dříve klade. Leč musíme za to míti, že Lu
káš lépe šetřil času a doby.

97. Stalo se pak, když ubírali se
cestou, řekl někdo k němu: Budu ná
sledovati tebe, kamkoli půjdeš. 58.
Rekl jemu Ježíš: Lišky doupata mají
a ptáci nebeští hnízda, Syn člověka
však nemá, kdeby hlavu sklonil. 59.
Pravil pak k jinému: Následuj mne.
On ale řekl: Pane, dopusť mně dříve
jiti a pochovati otce svého. 60, A
řekl mu Ježíš: Nechať mrtví pocho
vají mrtvé svoje, ty ale jdi a zvěstuj
království Boží.

Výklad Mat. 8, 19—22. Sv. Jeronym
první případ obrací ku kněžím a uvodí na
pamět, že jejich účast jest Pán, jak tam v

Starém Zákoně byl, Žalm 15, 5. a že tedy
s jediným tím podílem spokojiti se mají. O
drubém případě vece Augustin: Dobré bylo,
čím se vymlouval a co činiti chtěl, ale Pán
mu ukázal, co lepším jest; chtěl aby mrtvé
obživoval, mrtvé pohřebovati jiným zane
chav. Obojí věc škodliva jest, i vtírati se,
když nejsi povolán, i nekonati povinnosti,
když povolání máš; všady úmyslů Božích
šetřiti přijde, Přidává Lukáš ještě o třetím,
o němž druzí evangelisté mlčí.

61. A vece jiný: Budu následovati
tebe, Pane, ale dopusť mi napřed vzdáti
se toho, co doma jest. 62. Dí k němu
Ježíš: Zádný, kdo přiložil ruku svoji
ku pluhu a ohlídá se nazpět, spůsobi
lým není ku království Božímu.

Jestli všickni tři po sobě na té cestě,
kterou Pán dokonal, k němu přišli, čili Sv,
Lukáš připojil třetího ku dvěma předešlým
pro příbuznost věcnou, ač se to bylo jindy
stalo, o tom nesnadí se vykladatelé a mů
žeme otázky té nerozřešené zanechati, ješto
váhy do sebe nemá, Důležitější jest to, že
text řecký v. 61. také přeložen býti může:
nechať se rozžehnám s těmi, kleři doma jsou;
ješto vulgáta o rozžehnání se Ssvěcmi, a
jich se odřeknutí vykládá. Obojí překlad
možen jest. S vécmi se rozžehnati, o nich
poručenství učiniti hodlal, mezi příbuzné
snad rozděliti je chtěje, jak někteří vykla
dači smyslí. Jiným se vidí o osobách roz
uměti, že totiž žádal dříve domů jíti a s do
mácími se rozžehnati a jim s Bohem dáti;
avšak lépe jest při všeobecnosti ostati a
vůbec všecko slovy těmi pojímati, co mu
závadou býti moblo v následování Páně.
Praví totiž Pán: Nikdo, kdo přikládá ruku
svou ku pluhu a ohlidá se zpět, neni způso
ben ku království Božímu. Obrazné mluvení
to vzato od oráčů, jenž kleč držíce v ru
kou zrak mají obrácený na brázdy, aby se
pluh nevyšinul, a aby brázdy dosti přímé
a hluboké se dělaly. Orání či oračce při
podobuje Pán službu hlasatele slova Božího
a učí, že úřad ten veškeru pozornost, bedli
vost a snahu vymáhá a dokonalého Pánu
se odevzdání a celou osobou svojí v službu
jeho vnikání žádá. Ohlédánim zpátečným
slyší Pán prohlédání k věcem předešlého
postavení, přilnutí k věcem pozemským a
padkým, libování sobě v rozkošech tělesných
a vůbec všecko, cokoli člověka od nového
posvátného povolání odtahuje. Kdo Ježíše
následovati chce, všech věcí a VŠÍ přivinu=
losti ke svojincům se neodřeknuv, ten po
doben jest tomu, jenž obráceným nazpět
obličejem orati. chce. Apostolé Mat. 4, 20,7
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Luk. 5,11. všecko opustili a Pána následovali.
Kdo vojuje Bohu, nezaplětá se v obchody
světské 2. Tim. 2, 4. Běhatelé na okolech
1. Cor. 9, 24. přímo, nazpět se neohlédajíce,
běžeti musili, chtěli-li dosáhnouti koruny.
Za to žena Lotova, obrátivši se, zahynula.
Jak Bůh v Starém Zákoně praví se žárliv býti,
Ex. 34, 14., že netrpí jiných bohů, tak služba
svatá celého srdce člověkova sobě vyžaduje.

Co tu Pán praví o službě evangeliu
vlastně věnované, platí ovšem o knězech a
těch, kteří se duchovnímu stavu vydali,
avšak jistou měrou všechněch lidí dotýká a
každý křesťan povinen k bříšným libotám a

Lukáš X, 1—16. Pán učeníky rozěsýlá ; nevděčnost měst kárá,

rozkošem se neohlédati a nehledati včerej
šího večera, když se octl na zoři ranné.
Zapomínám, vece Pavel Fil. 3, 13. na véci,
ješto jsou za mnou v zadu a úsilně chvátám
k těm, jenž jsou přede mnou.

Ostatně ve třech ucházečech tři věci
se znamenají, jichž Pán od učeníků svojich
postihuje, totiž napřed mají pohodlí a svět
ských požiteb se odříkati, nápotom mají čile
a ochotně k stavu svému se míti, a posléze
mají se mudocela věnovati.

Přechází Lukáš nyní k učeníkům, jež
Pán sám pro účely svoje vyvolil.

Hlava X.

Pán rozesýlá sedmdesátero učeníků; 13. ne
vděčnost měst některých kárá; 17. uče
nky ony po návratu jich čemu se rado
vati učí; 21. velebi Otce; 28. blahá
učeníky; 25. zákonu lásky uči; 29. udává
podobenstvím o padlém mezi lotry, kdo
naším jest bližním. 38, Od Marie a Marty
hosiěn jest.

1. Potom pak ustanovil Pán i ji
ných sedmdesáte dva a poslal je po
dvou přede tváří svou do každého
města a místa, kam hodlal sám přijíti.
2. A pravil jim: Žeň sice jest mnoha,
ale dělníků málo. Prostež tedy Pána
žně, aby vypravil dělníky na žeň svou.
3. Jdětež, aj já vás posýlám jako be
ránky mezi vlky. 4. Nenoste měšce,
ani mošny, ani obuvi a nikoho na ce
stě nepozdravte. 5. Do kteréhokoli
domu vejdete, napřed řekněte: Pokoj
tomuto domu. 6. A jest-li tam syn
pokoje, spočine mna něm pokoj váš,
pakli nic, k vám se navrátí. 7%. V
témž pak domě ostávejte jedíce a pi
jice, což u nich jest, nebo hoden jest
dělník mzdy svojí; nepřecházejte z do
mu do domu. 8. A do kterého-li města
vejdete a přijmou vás, jezte, co se
předkládá vám. 9. A uzdravujte ne
mocné, kteří v něm jsou a rcete jim:
přiblížilo se k vám království Boží.
10. Do kterého však města vejdete a
nepřijmou vás, vyjdouce na ulice jeho
řekněte: 11. Také prach přilíplý k
nám z města vašeho otřásáme na Vás;
však to vězte, že se přiblížilo králov

ství Boží. 12. Pravím vám, že Sodo
manům v den onen snesitelněji bude,
nežli tomu městu. 13. Běda tobě Cho
rozaine, běda tobě Betsaido, nebo kdyby
v Týru a Sidónu byli se dáli divové,
kteří se dáli ve vás, dávno by v žini
a popele sedíce byli se káli. 14. Avšak
Týru a DSidónu snesitelněji bude na
soudu nežli vám. 15. A ty Kafarnáum,
až do nebe zvýšené, až do pekla po
hrouženo budeš. 16. Kdo vás slyší,
mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá; kdo ale mnou pohrdá, pohrdá
tim, jenž poslal mne.

V předešlé kapitole sv. Lukáš zmínil
o třech mužích, kteří buď sami se Pánu
k službám nabídali, buď ode Pána ku ká
zaní povoláni byli. Nyní klade ustanovení
či naznačení sedmdesátera učeníkův. I zdálo
se některým vykladatelům, že Lukáš duše
vědné spojitosti tu pílí, dob časových při
tom nešetře. Avšak lépe soudí, kteří za to
mají, že sv. Lukáš ovšem proto na toto
místo ustanovení oněch dvaasedmdesáti uče
níků klade, poněvadž té doby poslední, asi
půl roku přede smrtí svojí, Pán je byl usta=
novil. Nebyl ještě Pán veškeru zaslíbenou
zemi prošel, neslyšela veškera ta svatá země
slov jeho a nohy jeho nezasvětily veškeré
té půdy, z níž první zárodové nové říše
vzniknouti měli a jmenovitě Zájordáň byla
dosavad rolí téměř netknutou. A předce
měla poušť slovem Božím otřásti se Zalm
28, 8., Iuhové její měli otučněti, Zalm 64,
13. a kraj pustý v sličný Karmél Boží pro
měniti se Is. 32, 15. Nestačilo tu dvanácte
apostolů ku připravení a ustrojení člověckých
myslí na příchod Páně, nébrž Pán dva a
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sedmdesáte uúčeníkův k tomu cili vyvolil.
Čtou rukopisové někteří jenom sedmdesáte

očtem okrouhlým, leč určitější jest číslo
dvou a sedmdesáti, a ješto znásobněné šest
kráte číslo 12 činí 72, tudy pro každého
apostola šestero učeníků se počítá. Jakož
při vyvolení apostolů Pán podlé dvanáctera
kmenů také dvanáctero jich vyvolil, tak při
ustanovení učeníků těchto číslo určil podlé
sedmdesátera starost Num. 11,10. lidu isra
elského. Tak mnozí vykladači vidí pro
značeny a předznačeny učně ty v sedmde
sáti palmách podlé dvanáctera studnic vod,
Ex. 15, 27. ozvláště pak v národech dva a
sedmdesáti, ve kteréž se lidstvo po zmatení
jazykův a po rozejití se po světě podlétra
dice rozkmenilo Gen. 11, 8. Představovali
učeníci tito počtem svojím celé člověčenstvo
a naobrazovali, že veškero lidstvo ku Chri
stu se obrátí. Podlé počtu toho také vele
rada v Jerusalémě sestávala ze dvou a S6
dmdesátera údů, aby také číslem tím se
ozračovalo povšechné celého člověčenstya Kk
spáse určení, an již sám lid israelský v Šta
rém Zákoněveškeré lidstvo ideálně zastupoval.

Nenedůležita jest otázka ta, v jakém
poměru se povahuje těch sedmdesátero uče
níků k apostolům Páně; užívá zajisté Lukáš
o ustanovení jich slova dvědečšev, slova to
takového, jímž veřejné ohlášení se děje 0 usta
novení někoho k úřadu; 1, 80. Act. I, 24.
2. Mace. 9, 25. 10, 11. 14, 26. Domnívají
se neřídcí, že učeníci ti byli předchůdcové
knězů tou měrou, jakou apostolé byli před
chůdci biskupů. Avšak proti náhledu tomu
nejední válčí důvodové. Učeníci ti byli je
nom na krátkou dobu vyvoleni, aniž nástupců
měli, nébrž toliko před Pánem na této cestě
jeho předcházeti a jemu lidstvo připravovati
měli. Také to učeníkův oněch bezprostředné
ode Pána ustanovení zdá se náhledu tomu
nenakládati, ješto kněží v církvi veškeru
moc svou od biskupův obdržují. K tomu
jde, že podlé tradice někteří z těch sedm
desáti učňů a jmenovitě sv.Štěpán za diakony
(Act. 6, 5.) vyvolení byli, z čehož vidno,
že dřívěji nemohli býti v držení vyššího v
církvi řádu. Předce ale předběžně činili
nějakou vyšší a Pána bližší mezi ostatním
učenictvem třídu a nějakou jako školu, ze
kteréž po vstoupení Páně hlasatelé pravdy
Boží vzati býti mohli. Proto po apostolech
nejblíže při Pánu bývali a všech skutkův
a řečí jeho svědky se stávali. Po vstoupení
Páně ale vidíme, že od apostolů k rozličným
službám církevn.m vyvolení byli; Matěj z
jich počtu dle tradice byvší vyvolen na
místo zrádcovo za apostola Act. 1, 23.; 0
Stěpánu jsme zmínili; z jiných ještě jmenuje
tradice Euseb. 1,14. Jana, presbytera Efes
ského, od některých s Janem ev. zmateného,
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ba stožněného, Aristiona, Manahema, jejž
co biskupa spatřujeme Act. 13, 1., Ananiu,
učitele a křestitele Saulova Act. 9,10. Na
lézali se bez mála také v počtu stodvacíti
osob, o nichž Act. 1, 15.

Praví Lukáš, ustanovil Pán aké jiné;
v těch slovech prohlídá ne tak k oněm třem,
o nichž předchází 9. 67. nn., jako raději k
apostolům, o nichž výše byl jednal 6, 13.
Poslal je před tváři svou, před sebou v Ju
déu, Galiléu, Pereu či Zájordání; apostoly
u sebe podržel, aby svědkové všechněch
skutků a řečí jeho byli. Poslal je po dvou,
aby druh druhovi byl podporou, podnětem,
pomocí, potěchou; nebo Ecel. 4,9. 10: Lépe
jest býti dvěma spolu, padne-li který z nich,
pozdvihne ho druhý. Prov. 18, 19. Bratr
bratrovi hradba pevná jest. Má kromě toho
druh na druhu svědka chování svého a ostřeže
se tudy spiše všeliké poklesky; podlé toho
sv. Augustin po svém obrácení se ženami
nikdy sám neobcoval, jak ho v tom sv. Ka
rel Boromejský následoval. Když pak dva
káží a hlásají slovo Boží, již číslem tím větší
váha přirostá kázaní tomu dle slov Páně
Mt. 18,16., že v ústech dvou aneb tří svědků
stojí slovo Deut. 17, 6. Tudy vidíme, že
dvá šli do Emaus, dvá byli vysláni ustrojit
oslátko Pánu, Petr s Janem běželi k hrobu,
obá ti spolu šli do chrámu hodiny deváté
modlitebné Act. 3, 1., spolu šli do Samaří
Act. 8. Apostolé z koncilia Jerus. vyslali
Pavla s Barnabou Act. 15. Ano již Mojžíšovi
přidán bratr Aron Ex. 4, 14. Sv. Řehoř
Vel. nalézá ještě tu příčinu, že Pán chtěl
učiti dvojí lásce, k Bohu a bližnímu, jakož
i láska vezdy aspoň dvou osob vymáhá.
Proto ve klášterech a ústavech církevních
se ustanovovalo, aby dvá a dvá spolu cho
dili, leč by v tom důležitá příčina výminku
Činila.

Poslal je, aby všady mu připravili srdce
lidská, kam přijsti hodlal; nebo Pán násle
duje kazatelů svojich, jak vece sv. Řeh.
Vel. Totiž předchází slovo Boží a na to
přichází milost Pána, aby mohlo to slovo 8
užitkem potkati se. Zastávali tedy učenici
ti nějakou měrou Jana Křestitele a z krve
toho mučeníka sedmdesátero synů se mu
zrodilo na opravděnitoho, že krev mučeníků
jest semenem křesťanů.

Náuky, jimiž Pán učeníky tu zásobí,
jsou týmž téměř spůsobem vyjádřeny, ja
kým byl apostolům příkazy vydal výše 9,
1 nn., zvláště pak. Mt. 10. Nejpruv Pán je
činí pozorny na důležitost a velikost úlohy
jejich, jak Mt. 9, 37. n. a nápotom jim velí,

jakby si při vedení pochvilného úřadu svého
počínati měli. Nenalézáme zápovědi ne
vcházeti ku pohanům a Samaritánům, jak
Mt. 10, 5., poněvadž právě jenom Pán pro
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nedrahnou dobu je vyučuje a přede tváří
svou či přeď sebou posýlá, k Samaritánům,
nad to pak pohanům jíti zhola nehodlaje.
Doslovně, jak jsme již dotkli, se tytýž a
často shodují napomínky apostolům u Ma
touše 10. a ony zde u Lukáše učeníkům
dané, ješto týchže příkazů tamti jak tito
potřební byli a nebylo příčiny, proč by ji
nými slovy vyneseny byly tytéž náuky. Ze
Pán totéž několikráte opakoval, viděti ze
samého Lukáše, jenž 8, 16. a 11, 33. touž
větu o svíci pode kbelcem týmiž slovy uvádí.

Dí Pán k učeníkům těmto našim: Zen
velká, dělmiků jest málo, udávaje příčinu,
proč sedmdesátero učeníků vyvolil. Posýlám
vás, dí jim dále, jako beránky mezi vlky;
o beráncích a vlcích máme vyloženo Mt. 10,
16. apostoly ovcemi, učeníky beránky na
zývá, ješto apostolé dokonalejšími byli. Sv.
Augustín vece, že vlkové ovce usmrtivše
sami ovcemi se stali. O měšci, obuvi, holi,
v jejichž nenosení okamžitá k vyučování
po cestách ochota se líčí, tamže Mat. 10,9.
a výše Luk. 9,3. se výklad nalézá. Přidává
se tu ale 0 pozdravě: Zádného nepozdravte
na cestě. Což to jsou slova krutá! mohlo
by se zdáti. A tudy někteří vykladači pro
ujití nesnáze pokládali slovo pozdraviti býti
praveno místo nelichoťte lidem; čemuž se
příčí slovo a cestě. Jiným se viděla řeč
býti o dělání ryku na cestách; avšak slovo
řecké toho významu do sebe nemá a výklad
ten nijak není oprávněn. Nezbývá leč o
pozdravení vyložiti slova ta, avšak jak z
několika výroků Páně víme Mt. 5, 39. a jj.
nesmí se jejich význam hnísti, nébrž výraz
jich po smyslu bráti se musí a spolu se
musí při pojímání jich ohled vzíti jak na
záměr Páně tak i na obyčeje lidu východ
ního při pozdravování. Pán posýlá je, aby
mu připravili lid a chce, aby se ničím ne
meškali a nezaneprázňovali, nébrž pilně a.
úsilovně práci svou konali, účel svůj před |
zraky majíce. Východní národové pře
hojní jsou při pozdravování a vítáním, ob
jímáním, dobrořečením, otazováním se, rukou
podáváním a podobným obřadům nebývá
konce. A ačkoli toho prodlužování při po
zdravech po cestách není, předce všelijak
mešká se jimi cesta poslova a rčení nepo
zdravovati nikoho příslovně béře se pro vy
značení pospěchu a horlivosti v díle ulo
ženém. Nezapovídá tedy Pán vlídnosti, zdvo
řilosti, uctivosta,ješto raději vírajeho ktomu
vede Rom. 12, 10. 1. Cor, 16, 20. Fil 4, 8.
a jj. a všady Pavel ve všech listech svojich
hojná pozdravení přičinuje; nébrž toliko
tomu slova ta chtějí, aby nemeškavě věc
svou vedli.

Podobně přikázal Eliséus Giezovi slu
hovi nepozdravovati nikoho t. j. ničím se

Lukáš X, 1—-16.Pán učeníky rozesýlá : nevděčnost měst kárá.

na cestě nezastavovati 4. Reg. 4, 29. O
vcházení do domů 8 pokoje dáním, o němž
Pán dále mluví, jednali jsme u Mt. 10, 12.
13, 11. Pokoj ten jest svrchované dobro
člověka a největší bohatství jeho. Dále Pán
klade o mzdě řka: V čom domě ostávejte
jedice a půjice, což u nich jest; nebo hoden
Jest dělník mzdy svoji. © mzdě té zaslou
žené podobně u sv. Matouše 10, 10. shledá
váme. Ale v jiné souvislosti sv. Matouš a
v jiné sv. Lukáš mluví. Matouš dovodí:
Dělník jest hoden mzdy své a proto nic ne
berte na cestu; Lukáš ale vyvodí: Dělník
jest hoden mzdy a proto bez rozpaku užijte
toho, co vám lidé obrácenci dají. Matouš
odkazuje ku prozřetelnosti Boží, Lukáš ku
povinnosti křesťanů, učitelům výživu poský
tati. Ale tatáž spojitost, ve které u Luky
se nalézají slova o právu mzdy žádati, na
mítá spolu, aby 8 tím, co Se jim udělí, se
spokojovali, tím, když toho málo jest, ne
pohrdali, když pak mnoho, bez rozpaků to
přijímali. Nebo pravé a doměrné mzdy
nikdá lidé nemohou dáti, ješto duchovní
dobra, jichž udělují, nemohou nijak nadvá
žena býti dobry a majetky světskými; duch
neskončeně výše stojí nad pleť a zlato slova
Božího důstojnější a cennější jest nežli sláma
a seno dočasných statků, dí sv. Augustín.
O mzdě té dí sv. Řehoř: Kdo výlučně se
Bohu odevzdá ke službě (Christově, dvojí
mzdou od Boha obmyšlen bude, časnou, aby
dále pracovati mohl, věčnou, aby jí požíval
ve vlasti nebeské. Mzda počasná však nemá
u nás jiného působiti, leč abychom tím udat
něji věčné hledali a slovo Páně svobodněji
kázali. Ostatně užívá také Pavel 1. Tim.
6, 18. slov těch a 1. Cor 9, 14. se k nim
táhne. Ještě plyne ze slov: hoden jest děl
nik mzdy také pravý smysl slov předešlých:
jezle, co u mich jest, co vám předloží t. j.
čeho uděliti vám mohou, mnoho nevybírej
tež; řeč jest samovidně o Zidech a uikoliv
o pohanech, k nimž Pán nešel, aniž těch
sedmdesáte poslal, a tudy nemůže věta ta
se bráti o nepovážlivém požívání jídel po
hanských, o čemá později Pavel 1. Cor. 9,
7. 10, 27. Avšak ovšem ve slovech těch za
hrnuto jest, že druhdy když mezi pohany
kázati přijde, rozdíl jídel v Židovství zacho
vávaný přerušen bude.

Dále se tu potkáváme dvakráte seslovy:
Přibližilo se království Boží, totiž v. 9. a
opět v. 11.; rozdíl jest jenom ten, žese při
dává v. 9. slovíčko k vám; k vám, pro vás
se přiblížilo, ač chcete-li je přijmouti a k
spáse svojí prohlídati. Když ale lidé ne
přijmou a učeníci musejí prach vytřásti proti
nim, tedy jim opět mají řici: Království
Boži se přiblížilo, avšak nepřidati: k vám,
k vaší spáse, nébrž sprosta přiblížilo 3e,
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Vy nemůžete zabrániti vzdorou a nekolností
svou, aby neobdržela církev Boží, a říše
Boží aby nepanovala; leč vám nekolnost
vaše splyne na pomstu; milostí jeho jste
opovrhli, zůstala vám jenom čáka či obava
přísného soudu Páně a povede se vám hůře
než Sodomanům, o čemž Mt. 10, 15.

Bědování nad Chorozainem a Betsaidou
a Kafarnáem, jež pronesl Pán Mt. 11, 21.
nn., tu opětuje, aby osvědčil, že mu spása
měst těch, v nichž přečasto kázal, na srdci
leží a ady spolu příkladem slova ona 0 hor
ším než tam Sodomanův osudu měst zavr
bujících náuku Páně učněmi blásanou ojas
nil a potvrdil. O vývodcích dogmatických
z toho Chorozajnu s Týrem srovnání vyplý
vajících mluvili jsme u sv. Matouše 11, 23.
a pravili, Že největší díl exegétů se při tom
odvolává na Rom. 9, 18.20. Naď kým chce
se smiluje, a koho chce zatvrzuje. Ó člověče,
kdož jsi, jenž by odpovidal Bohu? Ale ně
kteří žádných vývodků nepřipouštějí, pravíce,
že Christus jenom po řečnicku pro vytčení
vehké viny tak mluví. Táhnou se při tom
k slovům Amos. 9, 2. 3., kdež čteme: Se
stoupi-li do pekla, ruka má je vyvede a
vsloupi-li na nebesa, odlad strhnu je a skryji
li se v hlubiné mořské, přikáčši hadu, aby
stípal je. I dovodí: jakož se nemůže za
vírati ze slov těch, že by člověk do pekla
sstoupiti, na nebesa vzejítia v hlubině moř
ské se ukrývati mohl, tak nelze ze slov
Páně zavírati, že by se Týr a Sidón byly
na pokání daly, a vůbec nesmí žádná zá
virka se ze slov Páně odvětovati. Ještě
Christus pravdy té, že města, která učeníky
jeho zavrhnou, stejný osud míti budou s
městy Betsaidou a jinými, jenž Pána zavrhly
samého všeobecnou větou potvrzuje, an vece:
Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá; V tom jsou věty sobě stejny
a rovnoběžny. Ale Pán výše proniká při
druhém členě a dokládá: kdo mnou pohrdá,
pohrdá lim, který mne poslal, a tak slavně
a neodolatelně osud lidí takových stanoví,
Viz ostatně Mat. 10, 40. Jo. 13, 20.

. O čteních pravíme, že zvláště v 15. v.
několik růzností přichází, že ale sobě váhu
drží a nepodstatna jsou.

„ Účeníci vrátivše se vypravují Pánu, ja
kého úspěchu došli při vyučování svém.

17. Navrátili se pak sedmdesát
dvá s radostí řkouce: Pane, také zlo
duchové podrobují se nám ve jménu
tvém. 18. I vece jim: Spatřoval jsem
satana jako blesk s nebe padnouti.
19. Aj dal jsem vám vládu Šlapati na
hady a štíry a na všechnu moc ne-|
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přítele a nic vám neublíží, 20. Ale
z toho se neradujte, že duchové se
vám podrobují, radujte se však, že
jména vaše napsána jsou v nebesích.

O návratu učeníků vyslaných tu SV.
Lukáš nějakým předujatkem či předborem
klade. Nehned oni se vrátili, nébrž dřívěji
konali, co jim Pán poručil. Ješto evange
listé nekladou všech věcí ode Pána buď
mluvených buď činěných, tedy můžeme tomu
dáti, že co nápotom o chválení Boha od
Christa v. 21. a dále sv. Lukáš vypravuje,
ovšem později také se stalo, že však zde
na tomto místě od Lukáše řeči a skutkové
Páně, jenžto se mezi tím dáli, vypouštějí se.
O apostolech sv. Marek 6, 30. podobného
Cosi praví, že vrátivše se Pánu 0 úspěchu
svém povídali; avšak činí to Marek jenom
povšechně nic místnějšího neudávaje. Sv.
Lukáš prostranněji se o tom rozšiřuje, 8
jakým prospěchem sedmdesáte učeníků po
tkalo se. Navrátili se ku Pánu, jak ovšem
se jim vrátiti bylo, ale zanechali V tom pří
klad všem knězům kKazatelům, aby vyko
navše dílo ku Pánu se vraceli a veškeren
úspěch svůj jemu 8 díky připisovali. Praví
oni Pánovi: Také zloďuchové se nám podro
buji ve jménu tvém. Vykládači někteří vi
děli ve slovech těch schloubu nějakou ; avšak
byla to radost, která je k vyjádření slov
těch sopomenutím jiných věcí přiměla. Aníž
jim hrdost a pýcha nějaká vinou se dáti
může, ješto Pánu všelikou čest úspěchu svého
přičítají díce: ve jménu vém, mocí tvou.
Velmi vhodně s povahou člověckou pronesena
jsou ta slova: čaké duchovépodrobují se nám.
Také praví; netoliko neduhy a nemoci, jak
jsi nám (v. 9.) moc nad nimi uštědřil, nébrž
i ti, nad nimiž jsi nám vlády výslovně ne
udělil, zloduchové a běsové se nám podma=
nují. To činilo úplnou radost jejich a ple
sání, s jakým slova ona projadřují, že ne
očekávaní skutkové jim působnost a mocnost
jména Páně osvědčili a že větší moci se jim
dostalo, než jim Pán přislíbil. Apostolům
zajisté 9, 1. výslovně dal vládu nad běsy,
učeníkům ale 10, 9. jenom moci nad neduhy
propůjčil. A ovšem nad duchy panovati
mnohem jim musilo se viděti vládou vzne
šenější nade vládu neduhův. Někteří vy
kladači sice praví, že Lukáš pilen jsa krát
kosti ve výpravné řeči Páně vynechal moci
té nad dábly, že se ale spolu slyšeti musí,
Leč pravítoočividně proti skutečnosti, nebo
Lukáš mnohem obšírněji si vede při vystrá=
jení ode Pána učeníků, než byl mluvilo vy
pravení apostolů 9, 1. nn. Pán na to jejich
oznámení jim vece: Patřil či spatřoval jsem
satana padnouti s nebe jako blesk. O smyslu
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těchto slov nejední náhledové jsou mezivy
kladateli a musíme některé ty výklady tu
položiti. Nejprvé z toho, co jsme předeslali,
viděti, že výklad ten, podlé něhož s:ova Páně
nějakou výtku na učeníky sčítají, neobstojí
S pravdou. Chtěli totiž vykladači za to míti,
že Pán tuto dotýká prvopádu satanova přede
stvořením člověka stalého a učeníkům na
um dává, aby nezhrdali a nepyšněli, by se
jim něco podobného jak tam satanovi nepři
hodilo. Jiní to padnutí síce také slyší o
pádu satana a stoupenstva jeho, avšak ne
jakoby nějakou výčitku a domluvu Pán uče
níkům činil, nébrž raději slovy těmi praví
udávati se důvod, za kterým učeníci ti nad
ďáblem obdržují, totiž poněvadž je posýlá
ten, jenž co odvěčné Slovo či co odvěčný
bohobytný Logos spatřoval, jak ďábel přede
stvořením člověka s výše do hloubi, s bláhy
do strasti, s moci do nestateče a mdloby se
sřítil. Tomuto výkladu nasvědčují slova Jako
blesk t. j. náhle, nenadále a skvěle, skvouc
ně či ohnivě, ješto s veleby nebeské a se
vší slávy padl do propasti temného nějakého
světelkování Ap. 12, 7. Namítají ale jiní
proti výkladu tomu, že poonom pádu tepruv
právě na zemi moc svou rozprostranovati
počal. Jiní tudy slyší výrok Páně tento o
pádu satana skrze vtělení Páně s nebe t.j.
S trůnu moci své, na němž vládl co bůh ně
jaký 2. Thes. 2, 4. nade sklamanými národy
1. Cor. 10, 20. Podlé toho jest smysl: ne
divte se tomu, že se vám duchové podávají,
nebo jim moc odňata jest již mojím přicho
dem na svět čili vtělením a vpletěním mojim.
Já zajisté bera přírodu lidskouna sebe viděl
jsem, kterak s výše a hodnosti své ďábel
v bezsilí a mdlobu padl. Podle toho vý
kladu slovo jako blesk neznamená kvapnost
a náhlost, nébrž bývalou jeho nyni potra
cenou velebu, která při pádu co blesk za
kmitnuvši tudíž -se rozplizla a zmizela. Nad
to slova ta jako blesk značí krátkost moci
jeho nad jednotlivým člověkem, která ne
trvá leč do smrtiau zbožných lidí ve věčné
nad ním panování se změní, ještě pak iho
nosivost, vypínavost, chlubivost a okázalost
toho nepřítele a vraha lidského Is. 14, 11. n.

Přemnozí vykladatelé však spatřují pád
onen satanův při rozesýlání učeníkův a
smyslí, že Pán tenkrát padati jej viděl t. j.
že poznal brzký pád jeho. Táhnou se k
nedominulému času č9:opovy, videbam, kte
rýž čas co potažitý zří k tomu, Cočinili uče
níci, totiž k slovům: zloduchové se podrobili
nám. Nad to slovo s nebe nepojí se slovem
padati, něbrž se slovem dlesk a rčení pa
dati jak blesk s nede příslovně berou o ztrátě
moci a slovo spatřoval jsem slyší 0 proro
ckém vidění.

Tito jsou nejhlavitější výkladové a ovšem
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zdá se poslední míti přednost. Mlčíme zhola
o těch, jenž slovo padati o rozprostranění
vlády dďáblovy po zemi vykládají, ješto oči
tě na bezcestí se ocitají. Ostatně myšlénka
všem třem předešlým výkladům společná
jest, zničení totiž moci ďáblovy skrze xázaní
evangelia a založení tudy říše Christovy.

Takovou moc provodili učeníci Páně, ač
jí nenadávše se. Pán víru jejich vida jim
vládu tu potvrzuje anad to jim na umdává,
že mnohem jestě vyšší moc od něho obdr
želi. Vece: Aj, dal jsem vám vládu slapati
na hady a Štiry a všechnu moc nepřitele a
nic vám neuškodí. Dal jim, vece, totiž hned
při rozesylaní jich; ovšem slovy n-byla vy
jádřena, ale zkušením byla od nich poznána
a jim osvědčena ; moci té sobě dané se ae
doslyšeli ale dožili; a mnohem více nápotom
dožiti měli, nyní již také slovy Páně o moci
té sobě udělení slyšíce. Dal jim Pán sla
pati na hady a štíry. Vykladatelé někteří
berou to doslovně, jak u Mar., 16, 17. Ž. 90, 3.
že jak druhdy Adam vráji, takayní ti, jimž
se milostiny té ode Pána dostane, všem ži
vočichům panovati budou, aniž jim Cojedo
vatého uškodí; v týž smysl také slova vse
likou moc nepřátelskou slyší o živočiších
lidstvu nepříznivých, tygrech, hyénách a po
dobných šelmách dravých. Avšak spojitost
velí, slovy těmi všemi moc dábelskou, škod
livou, záhubnou, ošemetnou a ochalebnou
rozuměti spolu se vším tím, cokoli Christu
překáží a člověka o spásu připravuje. V
apokalypse 12, 9. výslovně se dí: drak
veliký, had starý, jenžto sluje ďábel. A. Pán
sám ihned se vysvětluje, an dí dále, aby
se neradovali z toho, že jim zloďuchové se
poddávají; kdež zloduchy jmenuje ty, Co
dříve štíry a hady jmenoval. Hadem ďábel
sluje pro chytrost, štírem pro ošklivost a
jedovatou zlobu svou. $Šlapati samozřejmě
značí úplné podrobení; Spojka a př-d slovy
na všelikou moc značí toli Co a vůbec, ješto
Pán nechtěl dále moc ďábelskou jednotlivě
uváděti. Znamenit také jest důraz, jenž lípne
na slovech vsechnu mne a nic vám zhola
neuškodí. Nic t.j. buď; žádná jiná moc vám
neublíží, buď: Satan vám nic t. j. v ničem
neuškodí. Výklad prvnější zdá se předko
vati. Nepřítel Mat. 13, 25. jest očividně
satan. Tak velikou a vznešenou moc jim
dal Pán.

Aby ale na zevnějšku a darech vněš
ných či vněšných milostinách nezavisnuli a
jim více váhy než vniterné posvětné mi
losti nepřipisovali, tudy i hned přidává: A
vsak z toho duchů vám se podrobování ne
raďujte se. Neradujte se, di negativně, ale
záporem tím rozumí toliko menší stupeň ra
dosti, jak Mat. 9, 13. pravil podobným spů
sobem: Milosrdenství chci a ne oběti. Vzne
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šenost andělská neuchránila duchy pádu a
může člověk, ač andelem jsa nyní dle neviny
a čistoty Cnosti své, s toho nebe ovšem spad
nouti. Nezakazuje, aby naprosto a zhola
se tomu neradovali, ale to velí, aby radost
jejich mnohem větší byla nad tím, že jména
jejich zapsána jsou v nebesich. Činění divů,
uzdravování, vymítání ďáblů a jakákoli ještě
větší moc zázračná nečiní svrchovanou radost
a není předmětem svrchované tužby pro slu
žebnika Christova, ješto přiveškerých oněch
darech se spásou vlastní duše se může mi
nouti Mat. 7, 22. Mnohem větší dar Boží
jest milost posvětná Či posvěcovná, jenž vni
terně člověka s Bohem jednotí a jméno jeho
t. j. jeho samého vpisuje do knihy života
na nebesích čili jei do společnosti svatých
Božích vřaduje. Kniha života se Ex.32, 33.
připomíná, kdež Mojžíš pravi: Odpusť Ho
spodine a meodpustis-li, smaž mne z knihy
své t.j. dej mi umříti. V Zalmu 68, 29.
stojí o lidech, jenž vymazání býti mají z kni
hy života. A podobně řeč jest o knize ži
vota Fil. 4, 3. Ap. 5, 5. jj. Itu přislovech:
jména vaše zapsána jsou v nebesích se před
pokládá kniha, do níž pro nebeskou věčnou
blaženost jsou vepsáni. Knihou tou se dle
některých vykladatelů slyší ospravedlnění a
čirá spravedlivost, jakéž člověkdosahuje skrze
křest; leč lépe vidí vykladatelé, kteří praví,
že se knihou Života rozumi předuložení a
předustanovení Boží k věčnéslávě, čehož dů
kazem a osvědčením bylo jejich vyvolení k
hlásání evang -lia a ku připravování lidu pro
Páně přichod. Avšak tím nebyla učeníkům
těm, ano ani apostolům ujišténa a ubezpe
čena vytrvalost v dobru a konečná neod
vratná a neztratitelná blaženost, jako to při
Iškariótu spatřujeme. Pán slovy těmi na
vrhuje, aby učeníci nezakládali sobě na divech
a zázracích, nébrž na tom, že povoláni, vy
voleni a všemi milostmi posvětnými obmy=
šlení byli a že toliko nyní na nich jest, aby
vyvolení své sobě pojistili 2. Petr. 1, 10.
a všelijak k tomu prohlédali, aby k vyma
zání z knihy života nepřišli. K té bytné
radosti Pán napomínal jich. Ale isám nade
spásou tolika lidí nyní zjednanou a připra
venou vzplésal, jakož hned dále Lukáš klade.

21. V touž hodinu vzplésal v Du
chu svatém a řekl: Velebím tebe, Otče,
Pane nebe i země, že jsi skryl toto
před moudrými a rozumnými a zjevil
jsi to malitkým. Ano, Otče, nebo takto
blahovůle byla před tebou. 22. Vše
cko mně dáno jest od Otce mého a
nikdo neví, kým jest Syn, leč Otec, a,
kým jest Otec, leč Syn a komu to
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hodlá Syn zjeviti. 23. A obrátiv se
k učeníkům svojim řekl: Blaženy oči,
kteréž vidí, co vy vidíte. 24 Nebo
pravím vám, že mnozí proroci a krá
lové chtěli uviděti, co vy spatřujete a
neuviděli a uslyšeti, co slyšíte a ne
uslyšeli.

Byl Pán, jak jsme viděli, učeníky svoje
k radosti a díkůčinění pro přiúčastnéní se
milostí Božích napomenul; nyní sám díky
koná za to, že Bůh tajemství svá odvěčná
odkryl těm, kteří se nejméně zdáli jich schop=
nými býti. Projevil plésavé to díkůčinění
tenkráte, když dva a sedmdesá'ero učemků
o úspěchu kázaní svého zprávu k němu do
neslo, ana se duchu jeho spása veškerého
lidstva namanula. Vzplésal Duchem svatým,
vece Lukáš ; rčením tím se zvláštní pobudka
k plesání od Ducha Sv. vyšlá vystihuje.
Sv. Řehoř Vel. praví: Poněvadž mysl uče
níků nad sebou se radovala, pozdvihuje Pán
radost jejich k Bohu a obracuje ji od věcí
časných k věčným. Učeníci pravly jenom
pravou radost míti mají, která jde z věcí
véčných. Měla jich radostí radost Páně býti.
Bylo ale předmétem rados'i jeho vítězství
nad knížetem světa a panování záměrů Bo
žích. Potěchou Páně uprostřed svízelů jeho
a V pozírání na hroznou smrt bylo obcovati
na modiitbách s Bohem, rozmlouvati s ním
o radách odvěčně sobě k vykonání ulože
ných, o spáse lidí, o nevystihlých rozumu
lidskému cestách. To bylo předmětem ra
dosti, klanby a nekonečné uznalosti jeho.
Jindy pravil, že nemá ani kam blavu po
ložiti; nyní alese raduje ze všemocnosti sobě
udělené, že ji k spáse světa a k vyvedení
záměrů Božích užití může. Všecko jest mně
dáno, vece, oď Oíce. Všecko jest, praví sv.
Athanasius, jemu dáno co lékaři, jenž nás
uzdraviti má, co životu, jeaž má násoživiti,
co světlu, jenž nás má osvítiti. Př.šed opravil
nepořádek hříchem zavládlý, zúrodnil zemi,
otevřel ráj a zamčel peklo. Mocuost, pravda,
láska jsou tři živlové církve, daníjí od Christa.
Odvěčným rozenim má Syn Boží odvěčně
všemocnost tu, a co člověk ji přijal vpletiv
se. Výklad slov těch Páně viz u Mat. 11.
25. nn. Řecký text při v. 22. předsýlá slova:
A obrátiv se k učeníkům pravil: Všeckojest
m dáno atd. a týž text při v. 23. přičinuje
k slovu obrátiv se slovce soukromí. Jak při
Matouši 11, 26. jsme ukázal, pravil Pán
slova o poznání Synajedině skrze zvláštní
milost Boží ohledem Zidů fariséů, jenž učili,
že Messiáš přibuda ihned ode všech poznán
bude, skryt ostati nemoha, jak ani slunko
vzešedší utajiti nemůže se. Proti tomu vede
Pán, že poznání to darem jest Otce, Co
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dále Pán vece o blaženství učeníků za pří
činou, že vidí, čeho prorokům a králům uvl
děti nedostalo se, to Pán také jindy pravil Mat.
13, 16., kdež i vyložena jsou slova ta. Dí:
Mnozi proroci a králově chtěli viděli, co vy
vidite a slyšeli, co slyšíte. Důraz při prvním
členu lepí na slově vy (vidíte) a při drubém
na slově slyšíte skutečně, jak na bílednijest
z toho, že se při druhém členu slovce vy
nepřidává. Vidění to Páně jest trojí: a)
vněšné neužitečné, jak Pána viděli fariséové;
b) vniterné, jak otcové a před jinými Abra
ham Jo. 8, 56. Christa spatřovali ; c) tělesné
i duchovné, vněšné i vniterné, jak apostolé
ho spatřovali. Nám se dostává toho spatřo
vání vírou a blažen, komu dáno zrakem tím
Pána viděti a zamilovati. Jak blaženi byli
světci a světice Boží, jenž jediněz víry žili,
z víry čisté, jenž se jedině k Bohu vinula!
Netřeba záviděti Židům, že viděli očima tě
lesnýma Christa. Nám se dostalo bláhy. spa
třovati Christa v jasných a neodmitatelných
důkazech, jsšto vzkřísením jeho, obrácením
národů, krví mučeníků, zázraky nesčíslnými,
životem světců a světic pramenové nevyčer
patelné rozkoše nám řinou.

Sličné se přihodila nyní událost, z níž
se učiti má pokolení lidské, jakým činem
by věčné blaženosti došlo. Jest to vypra
vování svatému Lukáši vlastito.

25. A aj jeden zákoník vystoupil
pokoušeje ho a řka: Mistře, co učině
život věčný obdržím ? 26. On ale řekl
k němu: V zákoně co psáno jest,
kterak čteš? 27. On odpovídaje řekl:
Milovati budeš Hospodina Boha svého
z celého srdce svého, z celé duše své,
ze všech sil svojich a z celé mysli
své a bližního svého jako sebe samého,
28. I řekl jemu: Právě jsi odpověděl,
to čiň a živ budeš. 29. On ale chtěje
ospravedlniti sebe, řekl k Ježíšovi: I
kdo jest mým bližním ? 30. Ujav pak
slovo Ježíš řekl: Olověk jeden sstu
poval z Jerusaléma do Jericha a upadl
mezi zbojníky, kteříž také obrali jej
a zranivše odešli, polomrtvého ho Za
nechavše. 31. Přihodilo se pak, že
kněz jeden šel touž cestou a užřev,
jej pominul. 32. Podobně i Levít při
byv k tomu místu a uzřev jej pomi
nul. 33. Samaritán ale jeden pocestný
přišel k němu a uzřev jej milosrden
stvím se pohnul. 34. A přistoupiv,
ovázal rány jeho naliv oleje a vína;
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a. posadiv jej na dobytče své uvedl
jej do hospody a postaral se o něho.
35. A na zejtří vyňav dva denáry
dal hospodskému a řekl: Postarej se
o něho a což nad to vynaložíš, já při
navrácení svém mnahradím tobě. 36.
Kdo z těch tří zdá se ti, že bližním
byl tomu, co padl mezi zbojníky? 37.
On ale řekl: Ten, jenž učinil milosr
denství nad ním. I vece jemu Ježíš ;
Jdiž i ty čiň tolikéž.

Lukáš obyčejně se drží postupu času a
tudy můžeme pokládati, že otázka ta byla
na Pána vzložena po onom velebení Božím,
o němž předešlo. Nadržují tomu také slova
A aj, z nichžto, zdá se, vysvítá, že zákoník
onen po drahný čas s Pánen Sejíti se a
jemu otázku onu předložiti dychtil. Jest to
jiny zákoník a děj náš jest jiný děj mnoobem
dřivější nežli ten, o němž Mat. 22, 35. Mar.
12, 28. se řeč stává.

Otázka o vymince spásy a o havné
zásadé Starého Zákona nemálo doby té zá
koníky zaměstnávala a školy židovské ne
sbínaly se shodně a svorně na témže hlavitém
pravidlu, o čemž Mat, 22, 35. Zákoník tento
jal se pokoušeti ho, či jak vlastně stojí:
povstal, pokoušeje ho, rčením vzatým odtud,
že lidé při poslouchání seděli, při kladení
otázky ale povstávali. On přistoupil a po
Koušel Pána, ne tak aby dovědél se, zda
Pán dosti jest sběhlým v zákoně, jak raděj
aby odpověď nějakou obdržel, pro kterouž
by Pána vuď polapiti buď aspoň vpodezření
uvésti mohl. Zákoníkem sluje vóuxoc, £. j.
zákona učitelem ; jinde slují lidé ti písmařt,
Acauuutsie, leč není v tom rozdílu, ješto
písmo St. Zákona a zákon totéž znamená.
Tázal se: Mistře, což učiněživol věčnýzdědim ?
Místo obdržim život stojí vřeckémtexté zdě
dim a ve slové zděditi t. j. dojíti, dosánnouti
naráží, jak jsme Mat. 5, 5. toho dotekli, na
osezení podilů v zemi zaslíbené. Pán odesýlá
zákoníka k zákonu, či ku písmu, aby vše
likou zášť nepřátei od sebe odvalil a všeli
kého podezření o nějaké strannostiušel ; nebo
takto ne on, nébrž zákon sám je souditi se
shledával, jestli nečemu nedosti pravému učili.
Vece: V zákoně co psáno jest? Kterak čteš ?
Ukazuje Pán, že cesta k blaženosti jest za
chovávání příkazů Bozích a zákoníkovi od
povídaje nám vytýká, kterou dráhou bráti
se máme, abychom se spásou neminuli se,
Pro důraz klade slova v zákoně napřed a
dvojí otázku klade: Vzákoněcopsáno? jednu
a druhou: Kterak čteš? totiž v zákoně.
Poslední otázka klerak čteš byla obyčejná
formula rabínů, když se o nějaký doklad
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z písma domáhali. Křerak t. j. jakými slovy,
jakým spůsobem. Zákoník pronáší za odpoveď
výrok z třetí a páté knihy Mojšíšovy vzatý
Deut. 6, 5. a Lev. 19, 18. Milovati budes
Hospodina Boha svého z celého srdce svého,
z celé duše své, z celých sil svojich, z celé
mysli a blížního svého jako sebe samého.
O milování Boha má řečjeho čtvero členů,
ješto v St. Z. řečjenom trojčlennajest. Člen:
z celé síly své či jak vulgáta klade ze vsech
sil svojich se pro větší důraz přidává. Srdcem
značí se základ a ohnisko mohutností ducho
vných, dusí vůle, myslí moc poznávání se
rozumí a Slovy z celé síly se opovídá, že
člověk nejenom všemi mohutnostmi, nébrž i
všemi silami ducha Boha milovati má. Vý
klad dán již u sv. Matouše.

Ježto zákoník sám odpověď tu dává, táží
se vykládači, kterak se to dájo, že právě
shodně a po smyslu Páně odpověděl? Do
mněli se někteří, že Pán prý mu poukázal
pa ovázky a odolky Mt. 23, 5., na nichž
místa dvě, dotčená Deut. 6, 5.a ješté Deut.
11, 13. nn. napsána nosívali a že tím jemu
namyknul, co by odpověděti měl. Leč na
místech dotčených jedná se sice o lásce Boží,
ale o lásce blíženské tam řeči není, ana slova
jí se týkající vzata jsou z Lev. 19, 18., jichžto
Zidé na ovázkách a odolcích svojich neob
nášeli. Raději, zdá se, znal zákoník ten zásady
Páně a nešlo mu tak o dovědění se té svr
chované zásady k životu věčnému vedoucí,
jak raději o otázku, kdo bližním jest. On
hned na začátku prohlédal k tomu, aby na
Pána otázku o bližním vznesl; otázka vše
obecná v. 25. o cestě k spáse mu toliko za
úvod a propravu pro otázku, kdo bližním
jeho jest, sloužiti musila. Tudy se nápotom
ospravedlnuje, omlouvá totiž otázku svou a
klade, že přese všechno svoje shodné od
povědění předce nenadarmo na Pána otázku
vznesl,ješto dálejšího vysvětlení potřebenjest.
Pán pochválil odpověď jeho, ale doložil: 1o
cín, Konej a živ t. j. spasen budeš. Tím
Spolu na um dává, že ne od jediné milosti
Boží spása lidská zavisla, nébrž že i spolu
působení člověka se požaduje.

On ale. vece dále Lukáš, chtěje se ospra
vedlniti, pravil k Ježíšovi: kdo jest bližním
mojím? O slovu ospravedlniti jsme již pra
vili, že značí: chtěl odmítnouti od sebe po
dezření, jakoby jen na zdařbůh aneb pro
pokoušení byl Pánu tu otázku předložil; a
tudy novou, 0 níž mu právě šlo, otázku na
Pána vznesl. Méně vhodně slovo ospravedlniti
berou ve smyslu za spravedlivého se vysta
viti, jakoby se byl docela Pánu poddalajiž
nejlepším úmyslem všecko pokušení mimo
sebe pustiv otázku o bližním předložil. On
raději zdá se vytrval při svém pokoušení,.
ač ovšem jeho obmyslnosti a ducha pří
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tomnosti diviti se můžeme. Tázal se: I kdo
jest bližrím mojím ? Spojka čtu sličně v naší
řeči, jak zač v řecké, a eť v latinské vyao
řuje vášeň, kterou zákoník otázku jako ne
dočkavě vyslovil. Nadál se tou otázkou Pána
v nesnáz uvéstia nějaké odpovědi od náhledů
běžných odchodné dostati, a v tom pošušlivost
jebo záležela. Víme Mat. 5, 43., kterak učitelé
zákona u Židů příkaz o milování bližního
Lev. 19, 18. daný 0 jediných Zidechvy
kládali a o tom nesnadili se, zda by Nežidovi
nějakou službou se propůjčiti se dovolovalo.

Svrchovaně moudře Pán odpověď svou
odívá v parabolu a úsudek posléze jemu Sa
mému zůstavuje či raději od něho vymáhá.
Ujav slovo či řeč, přejav mluvu a otázku
odpovědí osvětliti se jav pravil: Clovekjeden,
vece Pán, neudávaje jaký to člověk, Žid-'i
čili poban byl, čili Samaritán; činí to Pán
pro lepší vytčení toho, že se při věcech lásky
nesmí na národnosta náboženství ohled bráti
a že každý člověk bližním naším jest. Zdá se,
že Žid byl, jak níže z protivy Samaritána
32, v. se vidí; ale Pán věci té soudu poslu“
chatele (neb čítatele) zanechává. Sstupoval
človék ten zJerusaléma doJericha: Sstupoval,
vece, poněvadž Jerusalém ležel na horách,
jakož posavád leží, ano naproti tomu Jericho
leží velmi nížko v údolí. Cesta z Jerusaléma
do Jericha jde k severovýchodu a trvá asi
osm hodia, srázovita jsouc ozvláště ku konci
a obklíčena jeskyněmi, v nichžto se zbojci
zdržovali, jakož se posavád děje. Í za věku
Jeronymovacesta ta pro zbojství a loupežství
nebezpečna byla. (inJer.3,2.) Viz o Jerichu
u Mat. 20, 29. Jos. Fl. V. Z. 4, 8, 3. Co
Pán vypravujeo člověku, předkládá sice v pa
rabole, ale zdá se ze života vzaté. V Jerichu,
kdež druhdy bývala škola prorocká, 4. Reg.
2, 4. n., bydlelo podlé udávání rabínů mnoho
levítů a knězů, kteří jak z 1, 8. víme, do
Jerusaléma do chrámu služby Boží odbývat
chodili a po jich odbytí po osmi dnech se
opět domů vracovali. Ješto chrám Páně jest
sídlo milosrdenství 3. Reg. 8, 29. 30., měli
seslužebníci Božína místě onom milosrdenství
a lásce přiučiti; avšak nestalo se to, čehož
příčina byla v domýšlení se, že službou Boží
se byli ode všech závazků lásky blíženské
oprostili, jak tam Mat. 15, 6. přikázaní Boží
pro své stanovy zrušili.

Zbojcové ti, mezi než upadl pocestný,
obrali či obloupili jej, svlekli jej ze šatů a
pobrali mu, cokoli měl; nad to pak jej zra
máli, dílem že se bránil, dílem aby Snad jim
ujíti a nějakou měrou pomoci se dovolati
nemohl. A když již od ran polomrtev byl,
nic toho nedbajíce v opuštěnosti a strastném
Stavu tom -ho zanechali; text řecký pěkně
tu zarytou a úrupnou nevšímavost zbojců
oněch líčí slovem rvyyavovza, jak polomrtev
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či položivprávě byl, kterým slovem se namítá,
že nijakou měrou a v nejmenšímpro ulehčení
bídněho stavu jeho, do kteréhož jej přivedli,
se jemu nepropůjčili. Přihodilo se pak, že
tam cestoval kněz, bez mála, jak jsme pravili,
ze služeb Božích Jerusalémských. A uzřev
jej pominul. Misto pominul čte se v řeckém
textu oproťi či naproti pominul, naproti němu

ominul; u samého mu projíti přišlo, ale on
nějak zdaleka vyhnul, aby nijak rochotem
či chropotem jeho zaměstnáván nebyl. Po
dobné učinil také leviť; o něm vece se stupno
vaně, že přišed či přibyv na to mísťo a při
blíživ se pominul. Kněz zdaleka snad vy
hnul, levít ale až k samému zraněnci přišel
a sňad i prosbu jeho slyšel, ale pominul po
moci mu neuděliv, Možná, že z bázně o sebe
toho neučinivše předevzali sobě nějak o něho

se postarati; ale pově ten útrpnosti brzo seztratil a postoupil. místo předsudku, že ten
nešťastník jenom trest za hříchy svoje od
bývá.

Ý Jinak a neočekávaně vlídně zachoval se
Samaritán. Ten, an mu přišlo cestou onou
se bráti, přišed na to místo a uviděv polo
mrtevce, rozlitoval se či milosrdenstvim se
pohnul. O Samaritánech jsme výše mluvil
nejednou a posléze 9, 52. Byl to dle smyslu
Židů kacíř anebaspoň rozkolník, ten ubíjenec
polomrtvý byl Žid, se Židy ale, jak vímejiž,
Samaritáni v ustavičné nevoli žili. Ve větší
nenávisti byl Samaritán u Zidů nežli pohan,

a se Samaritánem jisti bylo nemenším pro:
viněním než vepřového masa pozvaní ečSamaritán zapomenuv na všeliké zášti při
stoupil, ovazoval, až i ovázal rány jeho, dříve
ale vínem, jež sebou měl, je vymyl a olejem
je olil, aby zaceleti mohly. Aneb, jak se ji
ným vidí, smichal víno s olejem a co obkladek
na rány jeho přiložil; tomuto výkladu na
svědčuje, že se napřed víno a potom olej
klade. Olej a víno zajisté se kladou u sta
rých za léčidla pro raněné a Samaritán po

cestný pro potřebu svou DY vzal obojí věcity; nebo hospody u východanů nepropůjčují
cestovníkům leč obydlí, věcmi pak jinými
sám se pocestek zaopatřiti musi. Vína za
nápoj se s vodou užívá a jak tu vidíme,
hodilo se víno také k vymyti ran, oleje pak
zhusta při jídlech potřebují a neméně k ho

jení Úzev jej mívají.ykonav, co se mu vidělo potřebným
býti, posadil zraněnce na dobytče své, na
osla, sám pěšky podlé něho jda a jej, an
ho byl polomrtva nalezl, všelijak na dobytčeti
podržujíc, aby se nějak nenachyloval a sobě
bolestí nepřičíněl. Takto jej dovedl do hospody
či do hostince — jak tam nyní tomuříkají,
do: seraje, karavanseraje či chána — jichž
za časů Páně pro větší lidnatost nemálo po
Palestině zařízeno bylo. Neopustil ho tu, nébrž

Lukáš X, 25—37. O zákonu lásky; o milosrdném Samaritánu.

obstaral ho, postaral se o něho, opatřil mu
pokrm, nápoj, lože, obsluhu, léky a cokoli
mu zdálo se potřebno a prospěšno býti. A
opatření to nedálo se toliko pro chvíli, nébrž
vstav ráno a nemoha déle tu pobyti vyšed,
jak dokládá text řecký, vyňal denáry dva
a dal hostinskému; dal tedy peníze ty vně
či venku, aby toho neviděl zraněnec, i v tom
útle se zachovávaje. Dva denáry vyňal, půl
siklu, dvojí mzdu denní Mat. 20, 2. nemnoho
to sice, ale chtěl brzo se vrátiti a všecko
nahraditi, jak pravil: Veď péči o ného a jů
vrúliv se všechno tobě nahradim, cokoli nad
to více na ného vynaložiš ; já, vece s důrazem,
aby neblaženec onen nebyl k ničemu po
tahován.

Vyloživ Pán parabolu tu či příběh ten
činí otázku: Kdo z téch tři stal se bližním
onomu mezi zbojce padlému či na zbojče
uhodilému; vrazilému nešťastníkovi? Nevece,

jakbychom očekávali, komu byl zraněnec
bližním, aby se nijak zákoník nevytáčel;nébrždí:kdobylbližnímzraněnci?© Kdo
skutkem: a vědomím z těch tří se mu pro
kázal bližním? kdo bliženství pravé na sobě
pronesl k němu? Odpověděl zákoník: Ten,
jenž mu milosrdenství učinil; nevece: Sa
maritán, nebo toho jména nechtěl pronésti,
ješto ono jméno v nenávisti bylo u Židů;
ale předce vyznati musil, že Samaritán onen
byl bližním a sice skutečným a opravdovým,
netoliko postavným, bližním toho, jenž mezi
Jotry padl. Vynutil Pán úsudek ten, an
zákoník nemohl jinak odpovědíti. Byl by
se všelijak vyimlouvala vytáčel, kdyby Pán
byl o Samaritánovi ono neštěstí a 0 Židovi
ono propůjčení se s pomócí vykládal; an
ale naopak zraněnec Žida dobrodinec 8a
maritán byl, nemohl, abychom tak řekli,
kozích vratec žádných najít. A Pán tudy
mohl zavříti parabolu s napominkou: Jdi a
také ty učiň podobné, dokazuj ku každému
člověkovi ač neznámému, ač i nepříznivému
tobě a nepříteli svému skutky lásky a věz,
že každý člověk bez rozdílu bližním tvojím
jest. "Tak rozřešena byla otázka odpovědí,
kterou sobě tazatel sám dáti přinucen byl
a ovšem se jí, byl-li dobré vůle, docela poddatimusil.© Zahanbenabylatímskutkem
Samaritána veškera moudrost školská a po
kořena spolu hrdost Židů, kteří na domnělé
kaciře z pyšna shlídali, ješto od nich sku
tečné lásce bliženské se učiti mohli.

Od počátku cítkve v parabole té ještě
jiný smysl utajený spatřován a Samaritánem
milosrdným Christus vykládán byl. Pocestný

-onen jest člověčenstvo; z Jerusaléma vyšlo
do Jericha, s výše blaženosti rajské ocitlo
se v nížinách hříchu a bařinách jeho. Zboj
cové jsou zloduchové, jenž všelijak člověka
z milosti Boží olupují a oděv synovství Bo
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žího mu svlékají. Knéz a levit ředstavují
Starý Zákon se všemi obřady jeho nemo
houcími pomoci a. člověka v přežalostném
stavu jeho zanechavšími, tak že Zákon St.
člověčenstva na cestě v poloumrtví zanechal,
toliko mu stav bídný k větší ovědomělosti
přivodiv. Rom. 7, 7. Přibyl však Christus
co Samaritán tělo člověčké na se přijav a
hledal zraněného člověčenstva, spasiti je
hodlaje. Vínem a olejem jsou naznačeny
veškery prostředky, jichž Christus k spáse
lidstvu uštědřuje, slovo Boží, svátosti, milost

Boží, jimiž svědomí naše se z hříchů omýváa hojebnásíla po duši se rozšiřuje; hostinec,
do něhož zavezen zráněnec onen, jest cirkev
a hostinskými, jimž Christus člověčenstvo
poručil, jsou kněží a vůbec představenstvo
církevné. Vzal on tíži naši věškeru na
sebe 1. Petr. 2,.24. a jak pastýř ovci na
ramenou svojích ztraceného člověka nesl.
Níže 15, 5.

Ale 1obrazem hříšníka jednotlivého jest
parabola tato, což samo zřejmo jest, aniž
dálejšího vývodu potřebuje.

„Vyučil Pán, v čem láska křesťanská
záleží. Zbývalo učiti o rozdílu mezi životem
účinlivým a rozjímavým.

38. Stalo se pak, když se ubírali,
1 vešel on do jednoho městečka a žena
jedna, Marta jménem, přijala jej do
domu svého. 39. A ta měla sestru,
nazvanou Maru, kteráž také sedíc u
nohou Páně poslouchala slova jeho.
40. Marta pak zanášela se rozličnou
posluhou; a přistoupila a řekla: Pane,
nevšímášli si toho, že sestra má ne
chala mne samu posluhovati? Řekni
tedy jí, ať mně pomůže. 41. A odpo
vídaje řekl jí Pán: Marto, Marto, pe
člhva jsi a klopotíš se o mnohévěci.
42. Jednoho všák jest potřebí. Maria
nejlepší částku vyvolila, která se ne
odejme od ní.

Předešlá parabola vystavuje lásku blí
ženskou; ve příběhu tom, jejž nyní Lukáš
předkládá, ozračuje se nám život bohomyslný
oproti živótu činnému a brnoživému. Stalo
se to na cestě té, kdýž Pán šel do Jerusa
léma k svátkům stanu Jo. 7. Přibyl tehdy
do Bethanie asi dvatisíce krokův od Jeru
saléma vzdálené Mt. 21, 17. Byla v mě
stečku tom rodina Pánu velmi příznivá; byly
to sestry dvě, o nichž tuto se řeč vede a
Lazar bratr jejich, o němž u Jana Jo. 11,
1. n. místněji řečjest. Byli Pána jistě dříve
již znali a nejednou. službou se mu proká
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zali. Lukáš ale tu mluví 0 nějaké, o jedné
ženě, jménem Martě, jakoby o neznámé,
poněvadž on 0 ní dosavad ničeho nebyl na
psal, jakož i Jo. 10. o nějakém Lazaru po
dobnou měrou se vypravuje. Marta byla
starší a snad vdovou po Šimonu Prokaženci
Mt. 26, 6.; jisto jest, že dům vedla, ješto
Pán u ní, praví se, ubytoval a ona péči
všechnu o obsluhu Páně řídila. Sestra její,
Maria, o níž 7, 37., posadila se také podlé
nohou Púně. Částice také nesnadu činí.
Posadila se, když nejprvnější služba Pánu
se byla již dála, jak n. př. uvítání, nohou
umývání; načež zasedla u nohou Páně. A
tedy spojka dotčená řaké k oněm předcho
zím službám dobře se potahovati může. Nad
to částice také sv. Lukáš často užívá tam,
když něco neobyčejného a: nového uvádí,
jak i tuto Maria spůsobu mimořádného pí
lela, ode všech věcí upráznivši se, aby Páně
slovům naslouchati mohla. Posadila se Ma
ria co žákyně a učenice Páně, jak učeníci
podobně u Židův u nohou učitelů svojich

1 zasedali. Act. 23, 3. Luk. 8, 35. Pán dříve

než tělesný pokrm od nich přijímal, sámduchovní stravy jim uštědřuje Jo.6, 32. a

knězům. opět za příklad jest, kterak všadyovšem opatrně duchovním prospěchům
prohlédati a spásy lidí píleti mají. Marta
se zaměstnávala slušnou a mnohou obsluhou,
a jak řecké slovo zepisoxáto značí, odta
žena, odvlečena, odvedena, odtržena byla,
čímž roztržitý stav mysli Martiny v rozlič
nosti od pokojné mysli Mariiny se nastinuje ;
předešlo, jak jsme zmínili, již obyčejné umý
vání nohou, a byli-li apostolé s Pánem, o čemž
Lukáš mlčí, mnoho služby potřebí bylo.
Nebyli-li však apostolé s Pánem, néěbrž
jest-li že sé někde ještě na cestách kážice
nalézali, jak se zdá, tedy Marta předce k
uctění tak vznešeného hosta, v němž byla
Pána svého poznala, všelijak se trudila a
lopotila. Obě sestry sobě náležitě, každá
dle náhledu svého nejlepšího, vedly, Marta
vněšnými úctami Pánu se zachovati hleděla,
Maria však vniternou úsluhou Pánu celou
duši svou propůjčovala. Martě se to slova
Páně poslouchání nyni, když se Pánu při
chystávatí má, mnemístným a nevčasným
zdálo a tudy přistoupivši ku Pánu vece
jemu: Nevšímáš-li st toho, Pane, že sestra
má mne samu posluhovati nechala? V.šechnu
cenu čeď na slušnou a mnoholičnou obsluhu
Páněkladouc a poslouchání slov jeho bez
mála na potom sobě nechávajíc toužila Pánu
toho, že ji sestra samu zanechala při službě
vněšné. Že slova zanechala se vidí, že Ma

| ria dříve sama také ruce přiložila, avšak
zdychtivši po nebeské pastvě k nohám Páně
zasedla. Marta nežádá Marie, aby ji po
mohla vědouc, že se ona od ust a slov Páně
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nedá odtrhnouti, leč by Pán jí povelel. Při
hodilo se tu něco lidského Martě a před
stavuje ony lidi, kteří všelijak na pouhém
životě účinném si zakládajíce, bobomyslný
život oceniti nedosti umějí a toho, jímž život
ten člověha obdařuje, nebeského poklidu
bez závisti nějaké jiným 8 tíží jenom přejí.
Pán uznává dobrý úmysl Martin sloužiti u
a jej uctiti a uznává, že se u ní láska na
lézá a proto laskavě a přívětivě jí domlouvá:
Marto, Marto! dvakrat jméno její ovšem
poněkud pěštěně vyslovujíc. Trudis se o
mnohých věcech, vece Pán. Nevytýká ji
službu, ale to lopotění a ten při tom nepo
koj, jakož i tu rozlohu mysli, v jaké ona
sestře svojí blaženosti, u nohou Páně slova
jeho poslouchati, záviděla. Jednoho jest po
třeba, dovodi Pán a tím důvodem háji Ma
rii a lahodně naproti tomu Martu kárá.
Jedno jest tolik Co jedna véc a stoji oproti
mnohým věcem, jimiž se Marta zaměstnávala.
Jedna věc má svrchovanou důstojnost do
sebe a hodna jest, aby jí všeliké lopotění,
všeliká peče a veškeren trud věnován byl.
Pán nepraví, která věc tím všeliké péče
důstojným předmětem jest, avšak z toho,
co ještě Martě praví, můžeme právem za
virati, že předmětem oním jest to, čeho Ma
ria nyní pilna jest, Marta ale se odčítá.
Jesti to, bez čeho duše nemůže žiti, bez
čeho všechen život její toliko holá smrt
jest a ohledem čeho veškery ty mnohé věci
za povrhel, za ztrátu a za škodu považovány
býti musejí. Fil, 3, 7. Jest to očividně pe
čování 0 spásu duše a o předchozí její vý
minku, 0 posvěcování sebe; jest to prohlé
dání k tomu, aby se člověk samému Bohu
zahbil a z lásky k Bohu veškery povin
nosti svoje vykonával. Ovšem pak kdo
skutečně to činí, nikdy nebude se lopotiti
a nepokojiti při všeliké píli svojí a všelijak
miru zachovávati ozví.
jsem, vece, Z. 26, 4. té vyhledávati budu,
abych přebýval v domě Hospodinově po ves
kery dny živola svého. A opětvece: Mně
pak Bohu přidržeti dobré. jest Zalm 13, 28.
A Pavel tež Fil. 3, 13. jedno činil chvátaje
k těm věcem, jenžto z předu jsou. A Esthe
ra 14, 18. neveselila se leč v jediném Bohu.
Hledati kralovství nebeského především velí
Pán Mt. 6, 33. Bůh jeden jest a kdo jednotu
v útrobě své zachovati hodlá, ten jedin
svrchovaný účel Si před oči staviti a jen
k jedné métě zameřovati povinen. Jednoho
toho dochází ten, jenž ustavičné má mysl
svou k Buhu pozdviženu. V jednom Bonu
Veškera bláha se nalézá a neupokojí se srdce,
dokud nespočine v Bohu. Hřích a náruži
vost každá člověka různí, roztrhává, rozdě
luje, rozryvá a rozsapuje, cnost jediná jednou
jsouc s Bohem človeka jednotí. Mistněji

Jedné věci žádal.
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někteří jedním rozumějí lásku k Ježíšovi
a vykládají slova jednoho potřebí jesť v tento
spůsob: Ješto Marto lásku máš, není potřebí
starosti a péče, já na lásce přestávám. Vý
klad ten ale předešlému ustoupí, ač ovšem
nesličen nejsa.

Nesličně vykladači někteří smyslili, že
Pán jedním potřebným jedau úpravu, jednu
jíšku či jedno jídlo rozumí. Ale oklepanému,
všednému a uličnému tomu výkladu již to
odvojení přímluvy: Marto, Marto, odporuje,
abychom o tom mlčeli, že odpověď by ne
dosti zřejma a něžna, ano s Páně obyčejem
docela neshodna byla. Neméně ten podlý
Význam příčí se slovům, jež Pán hned při
činuje: Maria nejlepsi stránku vyvolila či
dle ř. t. zňv dyaVmv, tu jedině dobrou, tu
svrchovaně dobrou částku vyvolila. INekárá
Pán Martu měrou tou, jakoby ona byla zle
volila, nébrž přirovnává podil, jejžto si vy
brala Marta, s částkou Mariinoua tuto částku
nad onen podíl klade; část ta, kterou Maria
vyvolila, jest to jedno potřebné, o němž pře
dešlo, což lepší jsouc než veškery věci zem
ské, jest jedině dobrem a jedině dobrem
nejlepším. Cásť, podíl, stránka jest předmět
péče a ješto lidé k rozličným věcem sta
rost a píli svou obracují, mohou částky či
stránky ty rozličny býti; ale ta po výtce
dobrá část jest problédání k spáse a k tomu
jedinému, jehož svrchovaně třeba jest. Jest
tu vytčen život účinný a život bohomyslný
či rozjímavý, nazíravý či vzorný, jak jsme
pravili, a tomuto se přednost dává. Marta
přijala Christa do domu, Maria ho přijala do
duše své. Církev obůj život pěstuje a bez
žádného se obejíti nemůže, jak v domě onom
v Bethanii obůj se spatřoval. (Ovšem ale
ozvláštního povolání k bohomyslnému životu
potřebí jest, aby člověk pod zámyslem boho
myslnosti a zornosti neoddal se línosti. Ma
ria docela oprávněna byla k rozjimacímu
tomuto životu, jak ji Pán zastává, ješto vě
děla, že o věci domácí Marta pečuje. Dál
můj jest Hospodin, vece prorok Thren. 3, 14.
Hospodin jest dil dědictví méhoZ. 15,0. Posýlá
Bůh duše bohomyslné na svět, aby pravda
ona, že člověk pro Boha a pro věčnost stvo
řen jest, více ozřejměla a lidstvo nezaniklo
v oné povaze, jíž o hmotu a 0 časnost jenom
Bezasazuje a šíji svou neustále k zemi shýbá
a schyluje Zalm 68, 24. Církev svatá pře
četné hejno takových světců a světic čítá,
jenž veškeru časnost za nic pokládajíce jen
o věci nebeské stáli, spůsobem brdice po
nebeských stanech toužili, den v síncech
Páně jeden za lepší nad tisíce dnů poklá=
dali Žalm 83, 3. 22. a k Bohu neustáva
jice plésali. Ještě blaženější jest a výše
stoji, kdo obojí život činný a zorný spo
juje, jak Pán za dne chodil, pracoval a ká
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zal, v noci pak na módlitbách a rozjímá“
ních trval.

O částce Mariině té dobré dokládá Pán:
jenž nebude odňata od ní. Dávají slova ta
příčinu, proč nejlepší částkou jest ta, kterou
Maria vyvolila, totiž Ješťo či poněvadž ne
bude odňata od ni. Odňata bývá péče do
časná při smrti, ale zalíbení sobě v nebes
kých věcech věčně trvá; pomíjí práce mno
hosti a ostává láska jednosti, vece Augustín.
Nedí Pán toliko, že nedovolí, aby Maria od
stoupila ode poslouchání slov jeho a Martě
k službám se přidala, nébrž povahu částky
té vyličuje, pravě ji býti věčnou a neod
jatelnou. Zanášení se věcí jednou jest ně
jaké věčných věcí a radosti nebeské před
ujímání a rozdíl mezi posmrtným a takovým
bohomyslným dočasným rozjimáním jest, že
tuto jest nedokonalé, tamto dokonalé, tuto

1íi

Tudy Marta před
Maria ale církev

zírání, tam spatřování.
stavuje církev bojující,
vítěznou.

Ještě pozorovati přijde, Žese částka tato
evangelia o Martě a Marii čte v den na ne
bevzetí Panny Marie, ješto u ní obojí život
se nacházel a obojí stránka pěstována byla;
ona zajisté posluhovala Cbristu a spolu zacho
vávala slova jeho v srdci svém. Sv. Aug.
civ. 19, 19. dí: Svatého pochvilí vyhledává
láska pravdy, v služebnou práci uvazuje se
potřeba lásky. Neskládá-li na nás břemene
toho potřeba, tu přijde oddati se na skovmání
pravdy, klade-li se, musíme je pro potřebu
či povinnost lásky nésti; leč ani tehdá ne“
smíme se spouštěti kochání v pravdě.

K bohomyslnému životu patří přede
všim modlitba; a o té nyní jedná Pán.

Hlava XI.

1. Modlitba Páně. 5 O neustálém a dů
věrném modlení se. 14. Nesnáz o vymi
táni dáblů povstailá po uzdravení posedlého.
27. O pravé bdilahosti. 89. Vrstevníky
zkazilé odkazuje na Nimivity a na královou
Sabejskou a ku svíci a oku je odesýlá. 37.
Na fariséy bědu vynáší.

1. I stalo se, když byl na jednom
mistě modle se, jak přestal, řekl jeden
z učeníků jeho k němu: Pane, nauč
nás modliti se, jak naučil i Jan uče
níky svoje. 2. I vece jim: když se
modlite, říkejte: Otče, posvěť se jméno
tvé. Přijd království tvé. 3. Ohléb
náš vezdejší dej nám dnes. 4. A od
pusť nám hříchy naše, ješto i my sami
odpouštíme všelikému vinníku svému;
a neuvod nás v pokušení.

Jak jsme jindy přečasto spatřovali Pána
na modlitbách, takto jej opět zde spatřujeme.
Kde to bylo, neudává Lukáš, aniž také času
a doby dotýká, kdy se to stalo. Z položení
jenom věci té na tomto místě se dovtipujeme,
že se to posledního půlroku pobytu Páně
na zemi událo. Když se byl pomodlil, tedy
přistoupil k němu jeden z učeniíkůjeho. Ne
byl to apoštol, nebyl to ani jeden se sedm
desátera učenníků Páně, sic jinak by byl sv.
Lukáš toho dotekl, nébrž to byl nějaký v
nově přibylec, jenž ku Pánu se nedávno při
hlásil a tudy s tím, co se již bylo dřívěji
dálo, seznámen nebyi. Ten tedy přistoupiv
žádal Pána: Fame, nauč se nás modliti, jak

to učiní! Jan Křestitel. Jakou modlitbu daí
Jan Kř. učeníkům svojim, 0 tom nic Se ne
zachovalo, ale jistě je naučil nějaké mod
litbě, a jak on na rozhraní Starého a Nového
Zákona stál, tak také modlitba jeho povahu
tu do sebe měla a k tomu všechna směřo
vala, aby se učeníci jeho ku Christu při
kázali. Byl bez mála také tento učeník dříve
učném Janovým býval a drahně po smrti
jeho ku Christu přilnul a proto se odvolává
na Jana bývalého mistra svého. Modlitba ne
vyhuutelně k náboženství patří a bytelnou
částkou jeho jest a v modlitbě se povaha
víry nejlépe ozračuje. Pán kněmudí: Když
se modlite, takto řikejte: Otče náš! Ríkejte,
vece, a tím vzorec či formulu naskýtá, kteréž
při modlení ač ne vybradně užívati máme,
důvéřujíce se tím spíše od Otce nebeského
vyslyšání býti, když slov samého Syna jeho
užijeme.

Předkládá Pán tuto Otče náš co mod
litbu svou, ale již Mat. 6, 9. jsme s mod
litbou Páně tou se potkali. Povstává tedy
otázka, kdy vlastné Pan onu modlitbu vydal
a jak se text modlitby u Luky mnohem kratsí
k slovům modlitby Páně“ u Matouše 6, 9.
má. Věci té jsme sice již u Mat. 6, 9. do
tekli, avšak nebude nevhodno místněji o ní
tuto promluviti. Vykladatelé tu nejsou jedné
mysli a nemálo jich se domnivá, že Pán te
pruv nyní ku sklonku svého na zemi puto
vání modlitbu tu vydal, že ale Mat-uš pro
obdobu myšlének ji hned do řeči hborné
přisnoval. Avšak lépe jiní smyslí, že apo«
stolé sotva tax dlouho bez obzvl:štné modlitby
při Pánu potrvávali a že by také modlitby
Páně sotva byl Matouš hned na počátku ve«
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řejného života Páně postavil, kdyby Pánne
by! skutečně hned tenkráte ji přednesl. I
klademe, že skutečně tomu tak jest, že tam
u Matouše Pán veřejně před celým shro
mážděním modlitbu svoji přednesl a že od
doby oné apostolé jí píleli a užívali, nyní
ale učeník ten v nově přibyv a modlitby oné
neznaje sám soukromí se 0 novou formulu
modlitebnou ucházel a Pán dle vlídnosti své
ji opakovati seneliknoval. A odtad již možno
vysvětliti, proč modlitba u sv. Luky krat
Šeji projádřena jest, než tamto u sv. Ma
touše.

Leč i ta domněnka možna, že apostolé
přijali sice bned na počátku tu modlitbu, ale
nevědouce, zda Pán ji toliko co příklad vy
dal, o které věci se modliti mají, čili také
co formulu, jížby při modlení užívati měli,
nasunuli učeníka toho, aby se Pána o věci té
otázal. Načež Pán rozhodl otázku tu, an
pravil: Takto budete říkati modlíce se a mo
dlitbu svoji formulou býti vypověděl. Také
při této domněnce dobře se vyjasnuje, proč
Pán kratčeji se projádřil. Pokládaje totiž
mod'itbu tu jim dobře býti známu, nemno
hbýmislovy na ni ukazuje a hlavitých jenom
věcí dotýká. Rozdíl totiž mezi slovy Páně
u Matouše a oněmi u Luky jest ten, že tuto
u Lukáše předmluva kratší jest a sama mo
dlitba jenom pět proseb má, ješto u Matouše
předmluva obšírnejší jest a modlitba sedm
proseb zahrnuje. Leč víme již, proč krat
čeji Pán turo u Luky si vede, a nadto v
pěti prosbách Lukových obsaženo jest sed
mero proseb, kteréž u Matouše čteme. Prosba:
Buď vůle tvá juko v nebi tak i na zemi
Vynechavá se u Luky, ale ta se skryvá ve
slovech předešlych posvéť se jméno ivé, jak
z vykladu slov těch u sv. Matouše parrňo.
Prosba poslední: Zbav nás od zlého u Lu
káše vynechaná Zatrnuje se V prosbě před
chozí neuvoď nás v pokušení, toliko Vývo
jem jejím Š1ršímjsoucí. Ovsem pak modlitba
u sv. Matouše G«la jsouc pěknéji, zřejměji,
ukoučeuéji a okrouhleji zní a tudy V cirkvi
sv. se vezdy před onou, již u Luky nalé
záme, kratší formulou předkládala.

Připouenouti přijde, Ze text řecký V
staršich Vydáuích vsechua slova, jak Se u
Mat. n slézají, také turo Četl; leč vulgáta lepe
ony dvé prosoy vynechávala, jak z nejno
vějších řeckých vydání se spatřuje, jež
docela s vulgátou se srovnávají. Ostatne
modlitba vyložena u sv. Matouše 6, 9. nn.
Místo dnes čte se lépe dle řeckého textu
každého dne, denně, den ob den, toli nám
ustědřuj, coby každého dne nám stačilo podlé
Prov. 30, 8. Zebroty a bohutstvi nedávej
mné, udel toliko potřebných k živnosti mé
veci.

Co nyní následuje ve čtyrech veršech,|
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to jedině u Luky nalezáme, knimž Lukáš
jiné již u Mat. známé věci přidává.

5. I řekl k nim: Kdo z vás bude
míti přítele a půjde k němu o půl
noci a dí jemu: Příteli, půjč mi tří
chlebů; 6. nebo přítel můj přišel z ce
sty ke mně a nemám, co bych před
ložil před něho. 7%.A on ode vnitř
odpovídaje, řekl by: Nečiň mně obtíže,
již dvéře zavřeny jsou a dítky moje
se mnou jsou na loži, nemohu vstáti
a dáti tobě. 8. A jestli on setrvá
tluka, pravím vám, ačby nedal jemu
vstana proto, že přítel jeho jest, pro
nezbednost jeho však se zvedne a dá
jemu kolik potřebuje. 9. I já pravím
vám: Proste a bude dáno vám, hle
dejte a naleznete, tlucte a bude vám
odevříno. 10. Nebo každý, kdo prosí,
dostává, a kdo hledá, nalézá a tlukou
címu bude odevříno, 11. Kdo pak z
vás otce prosí o chléb, zdali kámen
dá jemu? Aneb o rybu, zdali místo
ryby hada dá jemu ? 12. Aneb prosíli
o vejce, zdali poskytne jemu štíra ?
13. Jestli tedy vy jsouce zlí víte do
bré dary dávati dětem svojim, čím
více Otec váš s nebes dá ducha do
brého prosícím ho?

Naučiv Ježíš modlitbu Páně se modlit
či raději na ni odkázav nyní je uvezpečuje
vyslyšením modliteb, dříve Však k Vytrva
losti na moulení jich napomenuv, atak Je
navozuje, aby tím radeji se modlili a da
ného jim vzoru užívali. Prohlédá Pán k ne
stateči lidské, k.eré se stySKa,když ua prosby
své od Boha čeho žáda nedostane, a která
hned norlivost v modlení tratí a naděje po
zbývá nejsouc nepodobna oněm Churavcům,
kteří, když lek ihned nepůsobí, tudiz si ho
vřidí a je) zavrnují. Ado z vás, pravi a
tim důraz přičinuje řeči, jenž blízeji dot,ká
postucnačů, než kdyby byl řekl pouze: Kdo
má přitele v třetí osově. Nedi kdo má, nébrž
kdo bude míti čšu, aby úÚw vice vyjádřil
případnost, jenž skutečně se přihodí. Dů
vod vede od těch samých, k nimž mluví,
aby ze svého života se domyslili a přesvéd
čili, kterak v modlitbě vytrvati přijde a
kterak vytrvalá modlitba s úspěchem se ne
mine. Proto již v Starém Zákoně se praví:
Nedej sobě v ustavičně modlitbě překážet,
A v Novém Zákoně dí Pavel 1. Thess. 5, 7.
bez přestání se modlete a jj. Vazba Či kon
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strukce otazně se nese až do slov: Nemám,
co bych předložil před něho v. 6. a od slov
v. 7.. A on odevnitř odpovidaje řeklby pře
chází ve vétu vymínečnou, načež dověta v.
8. slovy: pravím vám, ačby nedal jemu vstana,
že přitel jeho jest, gro nezbedu jeho dá jemu
následuje; výšin z vazby děje se pro drah
nější mezivětu: přiteli, půjč atd. Klade Pán,
že přítel ku příteli přichodí 0 půlnoci, v dobu
nejvýše nepříležitou a od většiny k menšině
dovodí: dáli v čas ten, dáli o půlnoci, tím
spíše dá v čas jiný, v čas příležitý. Ze slov
těch o půlnoci otcové sv. napomínali také
za noci na modlitby vydávati se podlé slov
žalmu 6, 7. Smývám každé moci lože své
Z. 118, 62. O půl noci vstávám, abych chválu
vzdával Tobě. Nebo, vece sv. Ambr. in h. l.,
nikdo mení větším než Bůh, jenž nikdá
nespí aniž kdo modle se nepříležitosti mu
nějaké činí. O zapůjčení tří chlebů prosí,
poněvadž v krajinách východu chleby malé
pekou. Udává pak přítel ten příteli svému
dvě příčiny, proč tak k němu v nečas při
chází, že totiž přítel k němu umdlený a
hladový došel, a že sám nemá čím ho vy
častovati. I to působí k snadnějšímu uště
dření či zapůjčení, že nežádá nějakých la
hůdek a drahých vín, nébrž jenom toho, co
nejpotřebnějšim jest a bez čeho se zhola
člověk obejíti nemůže. Přítel se vymlouvá,
ano domlouvá příteli svému, proč. takové
nepohodlí a takovou kalibu mu činí a za
doby nepříhodné a nevčasné přichází, an
již dům zavřen jest a děti jeho s ním na
loži se nalézají. On ale nedává se odbyti a
neustává tlouci, ač onen pravil, že nemůže
vstáti a dáti jemu. A tím se děje, že jak
Pán praví dále: Ač on pro přátelství mu nepo
voluje, předce pro nezbednost, pro neodbyt
nost, neodbavnost, doléhavost a dorývavost
jeho se muk službám propůjčí. Sv. Bernard
napsal řeč o těch chlebech, v níž mezi jinými
vece: Člověk sám přítel svůjjest a sám k sobě
z Cesty světa přichází, kde vepře pásl a
otrubama se živil, I přichází hladen a v
domě svém chleba nemá. I dí sobě: Běž,
zbuď velkého přítele svého, nad něhož nemá
pikdo větší lásky a nikdo většího bohatství.
Hiedej, pros, tlue. Volej: Přítel, půjč má tři
chlebů,chleba pravdy, chleba lasky, chlebasta
úečnosti. Mysl má zajisté ustává pro nepo
znání pravdy, vůle má ochabuje v činění
dobra a tělo umdlévá pro nestateč. Leč
vratme se k liternému slov Páně výkladu.

„ Důvod vede Pán od menšího k většímu:
Přítel příteli k službám bývá a pro stálost
AVY rvalost svou obdržvje přítel ode přítele
Věci,jež mu napřed odpíral; čím více Bůh
Vyslýší nás, když na modiitbách vytrváme,
92 Sam nás k ustavičné modlitbě napomíná.
Není to podobenství, aniž tedy sluší říci:
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přítel ten, jenž v nouzi jest, jest člověk a
přítel, od něhož pomoci žádá, jest ten svr
chovaný přítel lidstva, Bůh. Nebo na Bohu
nic toho, co nedostatkem a pokleskou u pří
tele pomocníka jest, se nenalézá, aniž na
něho potaženo býti může. Nébrž jak jsme
pravili, jest toliko důvod od menška k většku:
když lidé pro vytrvalost pomáhají, tím více
Bůh, neskončeně dobrý, to učiní a prosby
lidu svého vyslyší. O vytrvalosti v modlitbě
také řečtí otcové tuto řeč Páně vykládají,
ač rukopisové řečtí nečtou slov v. 8. jestli
vytrvá v tlučení. Jiní sice praví důraz býti
na nevčasnosti a nechvili; leč lépe zůstati
při výkladě obyčejném. Nebo to jest, co
Pán z toho vyvodí, an vece: I já pravím
vám. Slova: l já mají důraz a zří k slovům
dá jemu, čeho potřebí a tedy ujišťují a ubez
pečují o jistém vyslyšení, což Pán třikráte
se stupnováním opětuje: oddrži, nalezne, ode
vřeno mu bude. Uhromec, di sv. Aug., musí
uzdraven býti a tudy se dí: proste; musí
věděti cestu a tudy se vece: Aledejťe; ko
nečně musí se mu dům, v němž bydleti má,
otevříti a tudy se pravi: člucte. Ostatek
vyložen Mat. 7, 1—11.

Místo: kdo pak z vás prosí otce v. 11.
čte text řecký: Kterého pak z vás otce syn
prosi o chléb, zda kámen dá jemu a t.d.,
což větší má důraz. Staví Pán kámen proti
chlebu, hada proti rybě, štíra proti vejci pro
nějakou mezi nimi podobnost, ač hlavitý
důraz na protivě požitebnosti a škodlivosti
záleží. Důvod vede opět od menšího k vět
šímu; jestliže lidé zlí dávají dobré dary
dětem svým, čím více Bůh dobrý dá ducha
svatého lidem, jenž děti jeho jsou. Ducha
svatého klade co soujem všeho dobra. Ne
musíme se báti, že nám Bůh dá kámen mí
sto chleba, ale toho se musíme obávati, aby
chom chleba Božího v kámen pro sebe ne
proměnili. Kdo velebnou svátost přijímá bez
náležité úpravy svědomí svého, ten na ká
men zaměnuje chléb nebeský, a z vejcete
sobě činí jedovatého Štíra ten, kdo písmo
svaté k zlým a nepravým smyslům natahuje.
Který otec nevychovává dítěte svého podié
evangelia, ten místo chleba kámen, místo
ryby hada a místo vejcete štíra jemu dává a
místo ducha Božího přiučastnuje ho k duchu
knížete světa. Ježíš v následujícím divu uka
zuje, jakým duchem zlým vedeni byli Zidé
Duchu svatému odporujíce. Praví sv. Lukáš:

14. I vymítal zloducha a ten byl
něm. A když vyvrhnul zloducha, mlu
vil němý a podivili se zástupové. 15.
Někteří ale z nich pravili: V Beelze
bubu, knížeti zloduchů, vymítá zlodu
chy. 16. A jiní pokoušejíce, znamení



114

s nebe hledali od něho. 17. On ale
uviděv myšlení jejich, řekl jim: Každé
království v sobě rozdělené zpustne a
dům na dům padne. 18. Jestli ale i
satan proti sobě rozdělen, kterak ostojí
království jeho? ješto díte, že v Beel
zebubu vymítám já zloduchy. 19. Pakli
ja v Beelzebubu vymítám zloduchy,
synové vaši v kom vymítají? Protož
oni soudci vašimi budou. 20. Prstemli
však Božím vymítám zloduchy, tedy
přišlo k vám království Boží. 21. Když
mohutník ozbrojený ostříhá dvoru své
ho, v pokoji jest všecko majetství jeho.
22. Když ale silnější než on, nadejda
přemůže jej, veškero odění jeho ode
jme, na kteréž se bezpečil a kořisti jeho
rozdělí. 23. Kdo není se mnou, proti
mně jest a kdo neshromážduje se mnou,
rozptyluje. 24. Když nečistý duch vyjde
ze člověka, prochází místy bezvodými,
hledaje odpočinkua nenalézaje dí: Vrá
tim se do domu svého, odkud jsem vy
šel, 25. A přijda nalézá jej Vymetený
a ozdobený. 26. Tehdy jde a pojímá
sedm jiných duchů s sebou horších
nad sebe a vejdouce přebývají tam;
i jsou poslední věci člověka onoho horší
nežli první.

Vece Lukáš, že zloduch byl něm, po
něvadž člověka němým činil, jak viděti hned
ze slov: %mluvil němý. Pro úzké spojení
démon a posedlec se stožnují, jak i jinde
se děje, na př. Mat. 8, 28., kdež se slova
posedlecům připisují, jež zloduchové pravili:Přišeljsináspředčasemtrápit?© Zloduch
činí člověka němým bráně mu Boha velebiti,
hřícby své Vyznávati, kde potřebí napomí
nati, nevinu bájiti. A však by člověk ne
zavíral ústa, kdyby srdce jeho nebylo se
Bohu, slovu Božímu a milosti Boží zavřelo
a obmyslům světa odevřelo.

Když Ježíš vyvrhnul zloducha, divili se
zásťupové; u Matouše se spolu tázali: Není-li
to Messiás? A proto nepřátelé Páně, aby
lid víru v Christa neujal, ihned se chopili
té příležitosti, tu dobrou myšlénku v srdcích
lidu zničiti, a div Páně připsali spolku jeho
se satanem. Pán ukazuje jim nesmysl a
odpor takového domnění. Dí: Já hledím
všelijak říši ďábla zničiti z těl lidských jej
vyháněje, lidi k zbožnosti a mravnosti veda
a od hříchu odbízeje: kterak on moc svou
úmyslům a záměrům mojim propůjčí a sám

Lukáš XI, 14—-28.O vymítání ďáblů.

proti sobě bude? Každé království v sobě
rozdělené zpuslne a dům na dům padne 1. j.
dům či rodina V sobě rozdělená zničí se.
Někteří kladou, že Pán slovy o království
rozděleném hledí k rozbrojům a kramolům,
jimiž města a ovšem domy ve zkázu při
cházeji. Jakkoli jest, dovodí z přípustku a
ukazuje nesmyslnost myšlení jejich. Ale uka
zuje také, jak sobě samým na odporu jsou,
ješto o synech svých t. j. učenících Svojich
se honosí, že Boží mocí zloduchy vyhánějí.
Tudy je vede k nutnému vývodku a následku:| PrstemliBožímt.j.mocíasilou
Boží vymítám ďábly, přišlo k vám království
Boži. V Beelzebubu dí, což více jest než skrze
Beelzebuba neb Beelzebubem a nadesýla ně
jakou ouzkou s ním spojenost. V. 20. mohl
Pán ze slov: Prstem-li Božím vymítám zlo
duchy, odvětovati: ledy jsem synem Božím;
ale on dí raději pokoře uče: čedy přišlo
k vám království Boží.

Ještě podobenstvím vysvětluje odpor je
jich, ďábla mohutníkem ozbrojeným býti
klada, jenž ale od silnějšího, od Christa,
z hradeb, z odění a kořistí byl oloupen, byv
od něho přemožen a svázán. Celý svět byl
hradbou zloducha, až Christus přibyv říši
ďábla smrtí svou zkazil. „Ale každý člověk
musí sám boj ten v sobě obnovovati, aniž
může kdo tu obojetně čuměti, nébrž roz
hodně se na stranu Páně postaviti musí, an
kdo neni s Christem, proti němu jest. Kdo
se nehlásí ku práporu Christovu, ten slouží
ve vojsku ďáblovu.

Ale není věc snadna starým návykům
hříšným odvoliti a vlády zloducha se spro
stiti, nebo ač člověk z té duše zloducha a
vnukání jeho se odřekl, ostává v něm nějaká
nestateč a zlá náklonnost, která se opět zmoci
a vrch obdržeti může. Aneb což nezřídka
bývá, člověk do jiného zlozvyku a hříchu
padá, jímž myslel předešlý zlozvyk přitlumiti
a potlačiti. Vztěk nepřitele spásy lidské roste
více, čím více člověk jemu odvolelý Bohu
sloužiti počíná. Nechává člověka sice po ně
který čas, až by nějaká domýšlivost a za
bezpečlivost v něm povstala a chodi na mi
stech bezvodých t. j. vzdálen jest sice od
člověka, jehož opustiti musil, avšak nenalé
zaje pokoje již zamýšlí, jakby se vrátiti a
člověka onoho opět opanovati mohl. A tím
více vrátiti se strojí, ješto jak nepřítel zhradeb
vyvržený všechny střílny, skouly, spáry, roz
sedliny a zaškoudlosti jejich zná. Vrací se
tu se sedmi zloduchy t.j. stav člověka 0
mnoho se horším stává, než dřívěji byl, jak
viděti na Židech, jenž zbavili se sice modlo
služby, ale se zaryli ve svatoství a napohledné
pobožnosti, že v sebemodlářství jakési upadli

-a na domýšleních svojich bludných přestá
vajíce Christa po tisícletí zaslibovaného za
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vrhli. Pokoje nemá, praví Pán o zloduchu
po poušti bloudícím; nebo to jest největší
pokoření jebo, že hradbu dobytou opustiti
musil. I to památno, že zloduch praví: Vrálim
se do domu svého! Běda duši, kterou opustiv
zloduch předce za příbytek svůj považovati
může. Ostatně viz Mat. 12, 44., kdež výklad
se nalézá. Když Pán byl ty pravdy před
nášel, udála se věc, o níž jediný Lukáš vy
pravuje.

27. Stalo se pak, když to povídal,
pozdvihši hlasu jedna žena ze zástupu
řekla jemu: Blažen život, který tebe
nosil a prsy, kteréž jsi sosal. 28. On
ale pravil; Ovšem pak blaženi, kteří
slyší slovo Boží a ostříhají ho.

Přepamátna událost tato a velepamátna
slova Páně! Fariséové láli a rouhali se Pánu,
a tu žena jedna, která byla poslouchala slova,
jeho a ovšem i viděla skutky jeho, zmohlá
podivením a přeplývajecí horoucným citem
pozdvihá hlasu svého a blahá Pána. Spatřu
jeme tu účinek, který sebeobrana Páně měla;
obrana ta zavřela ústa nepřátelům, ale otevřela
srdce a ústa těch, jenž zaryti nebyli a duši
dosti jemnou měli pro pravdu. Takou byla
žena tato. Blabání její sice bezprostředně a
nejblíže se týká Panny mateře Marie, ale
ovšem se na Pána samého odlívá a Maria
co podkladek veleby té se býti spatřuje,
v jejímž životě Bůh-člověk přebývala z nížto
človéčenství svoje přijíti ráčil. Byla to žena
jedna ze zástupu tu přítomného; kdo ona
byla, neví se; podlé tradice nedosti ano pře
málo osvědčené to byla Marcella či Stella,
služka Marty, kteráž prý nápotom tu svatou
rodinu byla do Gallie provodila; čehož my
o svéváze necháváme. Blahá matku Páně,
O otci nezminujíc; netoliko že sama žena
byla, nébrž raději unesena byla duchem
Božím a podivení její, její. radost a nadšení
Její ze slov Páně čerpané nebyl výplyv jediné
přírody, nébrž milost Boží se znamenitě útroby
a mysli její dotekla, Slova její dávají nám
na um, že bez mála mateří byla, ač nevíme,
hlubokoli V pravý význam slov těch v nad
ŠEnÍ a Vnaivnosti pronesených sama vnikla;
ovšem pak žádá a předpokládá církev, v níž
Ona slova se nejednou opakují, aby kdo je
vyslovuje, v jich svrchovaný smysl vnikal.
A není, kdoby neměl je opětovati, ješto pří
Cina takovéto Panny Mateře a Syna jejího
veleby a oslavy ustavičně bytuje a roste,
Cim více Pána a spásu jím ustrojenou po
znáváme. Blažen život, jenž tě nosil, ješto
Stal se chrámem, tajnicí, trůnem, nebem Bo
Zim; blačeny prsy, ješto jsi sosal, dokládá co
Člen druhý blahoslavení svého a nedí leč
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co již pravila, totiž blahoslavena matka, jenž
takového syna porodila a pěstovala! Takto
žena ta zabanbila, vece sv. Beda, pomluvu
tehdejších nepřátelů Páně a nevěru všech
budoucích bludařů, jenž nesličně o Christu
smyslí a představovala v tom sv. církev, jenž
ustavičně k tomu prohlídá, aby sláva se dála
Pánu a ovšem i máti jeho se velebila podlé
1, 48., kdež matka Páně o sobě prorokuje:
Od nynejska mne blahoslaviti budou všechna
pokolení. Ze slov těch Tertullián a svatí
otcové proti doketům dokazovali, že Pán
skutečné a ne napohledné tělo měl. Ale i
spůsob, jakým Pán pravdy hlásal, ze slov
ženy té probleskuje. Strohá kára a přísná
výtka zamyká ústa; jestli tedy, jak u ženy
této, ústa se otvírají, tu máme důkaz, že ten,
kdo mluvil, s výtkami, domluvami a výslipky
svými spojoval nějakou milostnost a nevý
slovnou lahodu, kterou řeč příkrost ztrácela.

Pán ženina blahání toho potvrzuje a je
schvaluje, avšak ukazuje vyšší ještě blahost,
kteréž netoliko máti jeho, nébrž každý kře
stan účasten býti může. Di: Ovsem bla
žení, kdo slyší slovo Boži a ostřihaji ho. Ne
upírá Pán blaženosti mateři své, ano jí
potvrzuje, ale ode zvláštné té milosti, jížto
se jediné Marii dostalo, uprostranuje se k
milosti všeobecné. Blaženější byla Maria, že
Christa myslí a duchem počala, než že jej
v útrobě po devět měsíců nosila a duchovní
mateřství její výše stojí než mateřství tě
lesné, ačby ovšem nebyla tohoto dosáhla,
kdyby nebyla onou jedinou v lidském po
kolení pro přijetí Christa od milosti Boží
ustrojenou a vlastním také přičiněním ozdo
benou nádobou bývala. Pro mateřství tě
lesné ji velebíme a ctíme co skutečnou bo
homateř; k tomu abychom v duchu slovo
Boží přijímali a tak nějakou měrou Christa
nosili a pěstovali, Christus Pan sám tuto
napomíná.

Žena ona horovným svým blahoslave
ním byla řeč Páně poněkud jinam obrátila;
leč Pán opět domluviv, co se mu vidělo
k ženě té, pokračuje dále v odmítání ná
mitek od nepřátel činěných.

29. Když pak se zástupové shro
máždovali, počal praviti: Rod tento
rod nešlechetný jest, znamení hledá
a znamení nebude dáno jemu, leč zna
mení Jóny proroka. 30. Nebo jak
byl Jonáš znamením Ninivanům, tak
bude i Syn člověka rodu tomuto. 31.
Královna jihu vstane na soudu s muži
rodu tohoto a odsoudí je; nebo při
jela od končin země poslyšet moudro

sti Salomounovy, a aj více. než Salo
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moun tuto. 32, Muži Ninivané vsta
nou na soudu s rodem timto a od
soudí jej, ješto se pokáli na kázaní
Jonášovo; a aj více nežli Jonáš tuto!
33. Nikdo svíci rozsvítě ve skrýši jí
nestaví, ani pode kbelec, nébrž na
svícen, aby kdož vcházeji, světlo vi
děli. 34. Svíce těla tvého jest oko tvé;
jestli oko tvé čiro, celé tělo tvoje
světlé bude; pakli zlé jest, také tělo
tvoje tmavo bude. 35. Viz tedy, aby
světlo, které v tobě jest, tmou nebylo.
36. Jestli tedy tělo tvoje celé světlé
bude, nemajíc částky tmy, bude svět
lým celé a jako svíce leskem osvítí
tebe.

Všechna slova tato u Mat. 12, 39.a 6,
22. vyložena jsou a tu jenom málo něco 0
vazbě a spojitosti přijde přidati. Odmítá
Pán a odbývá ty, kteří znamení s nebe hle
dali (16 v.) a počal část tuto řeči své pra
viti, když se byli zástupové více hromadili
či více ještě se shromážďovali. Jmenuje je
rodem nešlechetným, poněvadž tolik divů
viděvše na nich nepřestávali, anobrž jimi
více a vice se zatvrzovali. Část o Jonáši
dvakráte již jsme vyložili Mat. 12, 39 a 16,
4. Jakož Jonáš v moři nezůstal, nébrž z vel
ryby vysvobozen byv k Ninivanům se ode
bral, tak já z mrtvých vstanu a království
své po všemmíru rozšířím. Jonáš tedy zna
mením byl Ninivanům, že od Boha poslán
jest, skrze vlastní osud svůj, nadpfirozeně
z břicha žralokova třetího dne zdráv vyniknuv;
Ježíš pak byl znamením t. j. dokázal toho,
že odOtce nebeského poslán jest, skrze svoje
třetího dne z mrtvých vstání. O královně
Sabejské a Jonášovi dále viz Mat. 12, 38—42.
U Matouše pořádek opáčný nalézáme, na
před o Ninivanech, potom o králové Sabej
ské řeč jest. Těžko rozsouditi, který pří
hodnější a kterého Christus užil; bez mála
jednou pořádku toho, jejž u Matouše, po
druhé onoho, jejž u Lukáše nalézáme, násle
doval. Smysl tim očividně se nemění a Pán
chce říci, že nevěra těch, jenž vidouce divy
Páně neuvěřili, druhdy zabanbena a poku
tována bude. Ještě slova Páně s sebou vý
znam jiný obnášejí. Vslane proti mužům
a odsoudíje, vece Pán a tedy stane se na
opak než Židé očekávali; neodsoudí Židé
pohanů, nébrž pohané Židy odsoudí.

Co dále praví Pán o nepostavovánísvíce
v skrýši a © světle vnitrném, jímž tělo celé
se osvěcuje, to se u Mat. 5, 15. 6, 22. vy
světleno nachází a obraz a přísloví 0 svíci
výše také jsme 8, 16. nalezli, ješto Pán ně=

Lukáš XI, 29—36. O Ninivitech, králové Sabejské, svíci a oku.

které věci podlé potřebnosti posluchačů né
jednou opětoval. Svécí těla jmenuje oko,
že oko jest nástrojem, jímžto se světla tělu
dodává; a oko to tělesné jest obrazem oka
duchového. Podlé rozličného spojení s pře
dešlými větami tytéž průpovědi poněkud
jiného smyslu dosahují. Leč předce vykla
datelé ač v zásadě té shodujíce se, v určo
vání spojitosti se tu různí. Myslí velký jich
díl, že svíce v skrýši nepostavo'aná a vni
trné světlo člověka osvěcujíci patří k řeči
Páně o znamení. Pán dle toho slova: Nikdo
nestaví svice v skrýši něbrž na svícen (v. 33.)
říci chce: Zvláštního zn+mení ani potřebí
není, ješto světla svého nikde neskrývám,
nébrž veřejně káži, veřejně přede všemi
divy tvořím, že všickni se přesvědčiti mo
hou o pravdě slov mojich, ješto mnohem
zřetelněji se vyskýtá světlo moje, než tum
u Jonáše a Šalomouna. Dálšímislovy o světle
a oku, jímž tělo celé se osvěcuje, praví vy
kladači zabrnovati se příčinu, pro kterou
neuznávají Pána a v něho nevěří, ponévadž
zrak mysli jejich zlebou a zarytostí zatem
něn jest.

Jiní vykladatelé však lépe podobenství
O svíci a vnitrném světle neslyší o spůsobu,
jakým Pán postoupá, nébrž praví, že jimi
Pán vytýká povinnost, která naléhá na ty,
kdož Pána poněkud poznávají a u nichž
světlo poznání Páně se rozbřesklo. Smysl
podlé toho výkladu: Kdo pravdu tu 0 Chri
stu, že V něm něco mnohem vyššího nád
Šalomouna a Jonáše se vyskýtá, pojímá a
tedy v duši savé svíci pravdy věčné rozsví
cenou má, ten poznání toho nemá klásti v
skrýši a pode kbelec, nemá ho potlačovati
a neúčinným nechávati, nébrž má mu pů
sobeni na lidi jiné přičiniti, aby také druzí
ku poznání tomu přišli, jak svíce rozžehlá
na svícnu jsouc všechněm lidem světla pro
půjčuje.

Dálejšek o vnitrném světle udává vý
minku, beze kteréž světlo dotčeného poznání
obstáti nemůže. Dí Pán: Viziž, aby světlo,
které v tobě jest t. j. oko tvoje vaiterné,
tmou nebylo t. j. temno nebylo. Výminka
ta jest, abys vnitrné světlo t. j. mohutnost
poznávací a vůli v sobě zachovával čirou a
jasnou, aniž jí závistí, nenávistí a jinými
náruživostmi temněti dopouštěl, Sic jinak
nebudeš moci vhodně, dobře a právě pravdy
Boží v sobě podržovati. Ostatek viz výklad
Mat. 6, 22. nn. V řeckém textě místo viz,
aby světlo tvé nebylo tmou, čte se viziž, ohle=
duj, zdali světlo tvoje neni tmou, ješto člo
věk se snadně šálí, pravdu za lež, lež za
pravdu a t. d. bera Jes. 5, 20. a zaslepe
nost a zarytost osvícením býti klada. Ne
snáz ještě působí verš závěrečný: Celéli tělo
tvojejasno jest, části tmavé nemajíc,jasným tedy
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bude zcela a jak svíce světlu osviti tebe Či
dle řeckého textu jasným tedy zcela bude,
jak když svice bleskem osvitne tebe. Tu se
zdá tautologie býti, ješto dověta nic nepraví
jiného, leč co se ve předvětě nalézá. A
proto není divu; že se vykladači v rozličné
dohady vydali, mezi nimiž není poslední ten,
že se má ve předvětě místo slova dělo Čisti
oko (řecké ouu« místo cůgu«), načež smysl
dobře dopadá. Celéli oko tvoje jasno bude,
jasným bude zcela tělo tvoje a t. d. Leč
čtení toho nikde není a nadto se musí slovo
télo v dovětě přimýšleti. Jiní tudy lépe
praví tautologie tu nebýti, jestliže jenom
přihlédneme blížeji a povážíme, že v před
větě důraz spoléhá na slově celé, jenž proto
se vysvětluje slovy nemajic částky tmavé,
v dověté ale že důraz tkví na slově svéřlé,
kteréž proto se místněji určuje podobenstvím:
jak když svíce tebe obleská. Smysl tedy jest
dle toho: Jestli tělo tvé docela a zhola jest
jasno, části tmavé nemajíc, tedy se (tělo
tvé) osvětlí docela a okem svým v sebe
přejme najednou všechnu povahu světla. Vy
týká so totiž těmi slovy výminka, pode kte
rou světlo působiti může, aby celého člo
věka pronikalo a žádná částka neosvětlena
nezůstala. Nesmí člověk víru jenom roz
umem aneb jenom citem ujímati, nébrž celé
myšlení, chtění a Konání jeho má světlem
jejím prostoupeno býti a V něm se hýbati.
Kdo věří a dle víry nejedná, má Sice světlo,
ale není docela osvětlen. Jakož tělo celé
světlem oka zdravého dokonale se osvěcuje,
tak úmysl dobrý celou duši a všechny její
mohutnosti, poznávací i vůli, prosvitne a září
svou po veškerém oboru a po všeeh členech
duše rozlije.

Světlem jest i písmo svaté; ale musí
býti postaveno na svícnu církve, aby dobře
a spasitelně svítilo. Ale ito se přidati může,
že dobrý úmysl a horlivost má vezdy svět
lem pravým t: j. pravým poznáním se vésti.

Pravil to Pán ozvláště k fariséům hledě,
nebo jejich duchovné oko bylo tmou obklí
čeno, jak z toho, co dále se praví, viděti.

87. A když mluvil, prosil ho jeden
fariséus, aby posnídal u něho. A ve
šed ustolil se. 38. Fariséus ale počal
u sebe rozmýšleje praviti, proč se byl
neumyl před snídaním. 39. I dí Pán
k němu: Nyní vy fariséové vnějšek
číše a mísy čistíte, ale vnitřek váš jest
pln loupeže a nepravosti. 40. Nesmy
slní, zdali ten, jenž učinil vnějšek,
také vnitřku neučinil? 41. Leč cozbývá,
dejte almužnou a aj, všecko čisto jest
vám. 42. Ale běda vám fariséům, že
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desátkujete z máty a routy a ze vše
liké zeliny a pomíjíte soud a lásku
Boží; toto však měli jste činiti a onoho
neopouštěti. 43. Běda vám fariséům,
že milujete první stolice ve sbornicech
a pozdravy na náměstí. 44. Běda vám,
že jste jak hrobové nezřejmí a lidé
chodíce po nich nevědí. 45. Odpoví
daje pak jeden ze zákoníků vece jemu:
Mistře, toto pravě i nás haníš. 46.
On ale řekl: I vám zákoníkům běda,
že obtěžujete lidi břemeny nesnesitel
nými a sami jedním prstem svojím
nedotýkáte se břemen, 47. Běda vám,
jenž stavíte hroby proroků, otcové
pak vaši usmrtili je. 48. Tudy osvěd
čujete, Že přivolujete skutkům otců
svojich, poněvadž oni Sice je usmrtili,
vy ale stavíte jejich hroby. 49. Pro
tož i Moudrost Boží řekla: Pošlu k
nim proroky a apostoly a z nich (ně
které) usmrtí a pronásledovati budou,
50. aby pohledána byla krev všech
proroků vylívaná od založení světa
od rodu tohoto, 51. od krve Abélovy
až do krve Zachariáše, jenž zahynul
mezi oltářem a chrámem. Ano pra
vím vám, pohledávána bude od rodu
tohoto. 52. Běda vám zákonikům, že
jste odjali klíč poznání, sami jste ne
vešli a těm, jenž vcházeli, zabránili
jstee 53. Když pak to k nim mluvil,
počali fariséové a zákoníci silně do
rývati a dotazovati se o mnohých vě
cech, 54. ukládajíce o něho a hleda
jice něco uloviti z úst jeho, aby ob
žalovali jej.

Vezdy úklady, nástrahy a zálohy činili
Pánu fariséové a předce vidíme tuto jej při
jímati pozvání k obědu či jak vlastně pře
ložiti přijde k snídaní, ovšem později o na
šem poledni drženému; vlastní oběd odbýván
byl při večeři. Cinilto, jak jsme toho neje
dnou dotekli, pro spásu lidí, an byl co Spa
sitel světa především hříšníků spasit přišel.
Nadto, jak jsme již pověděli výše několikráte,
chtěl ukázati, kterak k ústrojnějším hostinám
přicházeti a komu kdy možno je dávati,
hříchem není, jak tomu některé přísné filo
sofické školy učily lidi z lidské povahy svlé
kajíce a tudy nepravými náukami zaslepení
býti se osvědčujíce. Páu při tom jídle pro
náší slova káry a domluvytéměřtatáž, která
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čteme u Mat. 23, 2—39. Ale již víme, že
Pán tatáž naučení několikráte dával a ovšem
pokládati musíme, že s1cetentokráte v užším
krubu výtky a výstrahy tyto při jídle před
nášel, že je ale později při slavné řeči ve
chrámě Mat. 23. opětoval, ne již co výstrahu,
nébrž co vynesení soudu.

Pán tentokráte, jak byl pozván, vešed
tudy ustolil se, obyčejného umytí neuživ. I
počal fariséus u sebe rozmýsleje praviti, či
jak text řecký čte: Fariséue vida to divil
se, proč se Fán před jidlem mneumyl. Slovo
u sebe ve vulgátě patří dle smyslu textu
řeckého ke slovu praviti, u sebe pravil t.j.
myslil toliko, rozvažujíc tu věc; Pán ale po
zral smýšlení jeho a odpověděl mu příhodně
a káravě na to, jak následuje. Nadarmo ně
kteří vykladatelé nevěrečtí k výtkám Páně
tuto činěným obyčejné od člověka pouhého
měřítko přičinují. Především musíme po
vážiti, že Lukáš všechno zkrátka vypravuje
a jenom slova Páně předpokládá, odpory fa
riséů při tom mlčením pomíjeje, kteréž ne
byly mírny a jistě nevlídným spůsobem pro
jeveny byly. Dále Pán výše a neskončeně
výše stál, než aby výtek, kde jich potřeba
byla, byl pro zachování domnělé slušnosti
zanechal. O umývání dotčeném viz Mat. 15,
1.2. Mar. 7, 2. Místo neumyl stojí v řeckém
meokoupal se, či nepohroužil se, t. j. celého
těla neumyl. Očekával fariséus toho ode
Pána domněje se, že se snad nějak s levit
sky neucíděnými lidmi zabýval, 8 tak ve
lJikým zástupem zacházeje a tudy koupele
očistivé potřeben byl. Ježíš bez mála schválně
vypustil obyčejné to umývání, aby tím pří
ležitost se vyskytla ku poučení, jak ničemen
a maren jest obyčejfariséův, kteří vniternou
čistotu zanedbávajíce takto v umývání a či
štění tělesném a vněšném cnost svou poklá
dali. Vece Pán: Nyni vy fariséové zevní
třek Číst a mis očišťujele, ale vnitřek pln
lupu a nepravosti jest. Slovo nyni mají vy
kladatelé za připouštivou spojku, jakoby
stálo sice, ovšem. Leč jiní praví lépe ji býti
částicí časovou a Pán vece Nyni prohlédaje
k dobám předešlým, kdež více o vniternou
čistotu dbali, což jistě na počátku a při po
vstání farisejství se dálo. Dotýká jich ne
domyslnostia kárá tu jejich domýšlivost, jižto
se honosili nějakým v náboženských věcech
úspěchem a pokrokem, takových vněšností
mimozákonných ostřibajíce. Očist oněch oni
zajisté žádali co služby Boží nějaké, ne však
co ocídění toliko. Nynější rod váš, chce Pán
říci (v.50.) docela zanikl v zevnějšku, ješto
rod dávnější vice pílel vnitřku; u vás ale
vnitřek, t. j. útroba, mysl, srdce jest plna
louprže a neslechetnosti. Smysl týž jak Mat.
23, 25., ač u Mat. vnitřek číšezevnějškuje
jímu naproti se staví, tuto ale vnitřek osoby
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naproti vnějšku číše stojí. Slova u Lukáše
jsou jako nějakým výkladem slov Matou
šových. Mluví Pán mimo obecné nešlechet
nosti také o loupeži, poněvadž fariséové v
té příčině ozvláště vinni bývali. Jak ne
rozumno to jest o vnějšek starati se, ale
vnitřku zanedbávati, praví Pán v násle
dujících slovech: Zdali tem, jenž zevnějšekučinil,neučiniltakévnitřku?© Učinitelem
rozumí se Bůh, jak samozřejmo, vnějškem
rozumějí se všechny věci vněšné či zevnitřní
a vnitřkem věci vniterné; k oněm patří ze
vnějšek číše, k těmto patří útroba a srdce
jejich; i vece Pán, poněvadž Tvůrce obojí
vniterné a vněšné věci stvořil, tedy rozum
sebou to přináší, že čistotu k oběma věcem
přičiniti máte. Bůh v Starém Zákoně, jak
jsme toho dotkli při sv. Mat. na d. m. očisty
a úmyvy nějaké přikázal, dílem aby se pů
vodná čistota tvorstva zvláště na člověckém
vnějšku a na věcech jeho se týkajících ozra
čovala, dílem aby očista jim za symbol a
podnět k čistotě. vniterné sloužila. A proto
je Pán na Tvorce obojího, vniterného a vně
šného, svěla odkazuje, pro nějž obojí čistoty,
ozvláště celé vniterné, píleti náleží, ana či
stota vněšná má býti obrazem a odleskem
čistoty vniterné.

V násl. verši udává Pán spůsob či pří
klad, kterakby pravé čistoty píleti a tudy
věc nečistou v čistou proměniti měli, an dí:
Avsak co zbývá, dejte almužnou. Slova ta
nejednoho výkladu došla. (Co zbývá, klade
jeden výklad, či co zbude vám po učiněné
náhradě, z toho dejte aneb raději to dejte
co almužnu. Jiní slova co zbývá vůbec slyší:
cokoli vám k životu není potřebno, dávejte
za almužnu a ctěte Hospodina statkem svojím
Prov. 3, 9. Ještě jiným se vidí, že se vy
týká ostatní útočiště spásy na tento smysl:
Při takové zřejmé nespravedlnosti vám ne
zbývá, leč k odčinění jí se v hojné almužny
dávati. Leč lépe tu řecký text: Co v nich se
nalézá, V těch číšech a mísách, věci v nich
jsoucí, t. j. nepravé zboží vaše — ovšem po
učiněné náhradě — dejte za almužnu, a aj
všecko čisto bude t. j. láska a skutkové lásky
té zbytečným učiní veškero vaše obřadné
umývání a očišťování a všecky věci očistám
těm za vaší domněnkou podrobené skutečného
očištění se přiúčastní; nebo Bůh milosrdenství
chce, a ne oběti Is.6,6. Mat. 9, 13. 12, 7. Fa
riséové sice roztrubovali Mat. 6, 2. o svém
chudým se propůjčování a almužnu za krá
lovnu všech cností podlé Prov. 16, 6. Dan.
4, 24. Eceli. 3, 33. 29, 12. Tob. 4,10. 12,9.
a jj. vydávali, avšak předce lakomi a skrbni
byli Mar. 7, 11. Mat. 23, 13. 14. a bylo po
třebí jim cnost tu všelijak poroučeti a na
cenu její co neskončeně větší nad cenu očist
jejich ukazovati. Ostatně samo sebou zřejmo,
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že Pán ozvláště ku smýšlení laskavému pro
hlídá a nijak nechce říci, žeby jediná almužna
bez pílení jiných cností spasiti mohla. Ne
dobře někteří ironii tu spatřovali a misto
dejte překládali dávate v ten smysl: Dáváte
almužnu mníce, žs tím všecko dobře bude.
Toho výkladu drží se protestanti, poněvadž
jim pravý slov těch Páně výklad se zdá pod

orovati náuku o záslužnosti dobrých skutků.
Ale výklad ten docela protiví se spojitosti
a povaze fariséů, kteří sobě v těch vněšných
očistách zakládali a skutečné k chudým do
brotivosti přemálo pilni bývali; a Pán ne
volí jich od almužny odtrhovati, nébrž na
opak k ní podněcovati.

Co následuje o milování prvosedů, 0 de
sátkování z nepatrných bylin, o hrobech, to
již Mat. 23, 6. 7. 23. 27. vyloženo. Praví
Pán: Ale běda vám fariséům, že desátku
jete z mály a routy a ze všeliké zeliny a po
mijite soud a lásku Foži. Přechodná částice
ale v. 42. zří ku předešlým předpisům
Páně a naskýtá, že chování se fariséů po
vaby jest předpisům oněm docela protivné.
Dí: pomájite soud a lásku, soudem sprave
dlnost, láskou milosrdné skutky slyše; slo
vy těmi celá vniterná povaha člověka se
rozumí. Dále dí: Js'e jak hrobové nezřejmi
a lidě chodíce po nich nevědí; a tudy se
snadně pokalují a zanečišťují. Prohlédá ke
zlému příkladu a k záhubnému vlivu fari
séů a nemluví toliko o pokrytství, jak u
Matouše 23, 27., nébrž má na zřeteli zásady
jejich zlé, jichž pod záminkou horlivosti há
jili a lidem k úrazu sloužili. Dotek hrobů
znečišťoval také dle řeckých a římských
náhledů.

Domluva tak přísná fariséům činěná
urazila zákoníka zde přítomného. Fariséové
sestávali ze dvou řadů, z učenců či záko
niků a z ostatních nezákoníků. Výtka fa
riséům daná tím důrazněji splývala na uči
tele fariséů, ješto vědecky onoho fariséů se
chování zastávali. Mohl a měl zákoník ten
do sebe jíti a usmysliti sobě, ale on po
dlé pýchy své neprohlédá leč ku pouhému
slov zvuku a uraženým sebe a celou čeleď
zákonickou cítě nelibost svoji veřejně pro
jevuje. Christa mistrem či učitelem sice
zůve, ale k náukám Páně nestoje toliko slova
toho co poubého titulu užívá. Pán ale po
tvrzuje, ano zvyšuje výtky svoje, bědu na
fariséy vydávaje pro obřemování lidí a
budování náhrobků prorockých, což Mat. 23,
4. 29. nn. vyloženo. J vám zákonikům běda,
že odtežujete lidi břemeny nesnesitelnýmt
a sami prstem se netknete břemen. Bře
meny rozumí Pán malicherné předpisy, jichž
k zákonu Božímu přičíněli, ale jich sami
nezachovávali. Ve slovech: Prstem se ne
tknete očividně se hyperbola nalézá. Co se
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týká hrobů těch prorockých, pravili jsme
již při Matouši, že Pán co soudce a ke vni
terným úmyslům fariséů prohlídaje praví, že
co u jiných zásluhou jest, u fariséů pro
zlý úmysl hříchem se stává. Jsou slova:
Běda vám, jenž stavite hroby proroků, otcové
pak vasi zabili je.. Tudy osvědčujete, že při
volujete skutkům otců svojich; poněvadž oni
je usmrtili, vy ale stavite hroby jejich. Oči
vidně slova ironicky pronešena jsou a pro
hlídá Pán ku případům, jimiž fariséové svou
prorokům úctu náhrobky na jevo dali.
Ukazuje Pán, že úcta ta špatně se shoduje
s ostatním jejich chováním, jímžto se docela
otcům svým rovnají, tak že, vece Pán, za
to míti se musí, že těmi pomníky raději zlobu
otců svých nežli cnosti proroků zvěčniti
chtějí. Slova hroby jejich v. 48. nečtou se
v některých znamenitých rkp. řeckých, avšak
se ovšem přimysliti musejí.

Vytknuv Pán zlost a pokrytost záko
níků a fariséů, nyní o pokutě, jež je za
stihne, mluví, an dí: Proto %Moudrost Boží
pravila: Pošlu k vám apostoly, ale zabijete
Je. Proto, vece, t. j. pro to vaše ve smý
šleních s vrahy prorokůvse sjednávání, jímžto
nejste lepší, než mnohem horší nad otce
vaše. Slova: Moudrost Boži řekla mnohé
nesnáze zavalila. Smyslili někteří, že jest
to citát z některé knihy zašlé a ztracené,
která měla titul Moudrost Boží, aneb ve
které se moudrost Boží co osoba mluvící
uváděla. Jiní mysleli, že se Pán táhne k vý
rokům Jer. 7, 25. 26. 3. Reg. 19, 14. — 2.
Chron. 24, 19. — kdež o vyslání proroků a o
nepřijetí jich se mluví, Moudrostí Boží Starý
Zákon, aneb vůbec Boha slyšíce. Avšak
ani onen, ani lento náhled nemůže oseděti,
ješto písmo svaté Starého Zákona nikde v
citátech Moudrosté Boži nesluje, a nadto
slova tatáž, jež Pán tuto moudrosti Boží při
čítá, u Mat, 23, 34. samému Pánu se při
pisují. Raději tedy Pán se volá k prvnějšímu
výroku svému vlastnímu, ana Moudrost Boží
v něm a skrze něho mluvila, Mat. 11, 19.
Luk. 7, 35. Sap. 7, 27. Christus Pán sám
apostoly posýlá podlé Ef. 4, 11. Sama vý
pověď a předpověď Páně vyložená u Mat.
23, 34. 35. Dí: Poslu k nim proroky a
apostoly a jedny usmrtí a jiné prondsledo
vali budou, aby. pohledána byla krev všech
proroků vylivaná od založení evěta. Praví
vylivaná, nedí vylilá, užívaje praesentu čxgv
vóusvov,poněvadž se krev neustále vylívala.
Namítá Pán, že každý národ má určenou
od Boha miru hříchů, kterouž když doplní,
zastihá jej pokuta za veškery hříchy pře
dešle tropené.

Také Páně výrok o zadržování klíčů
moudrosti tamž Mat. 23, 13. vysvětlen, Béďa
vám, dí, že jste odňali klíč poznání, sami jste
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nevešli a jiným jste vejiti zabránili. Mou
drost či poznání se připodobnuje domu, do
něhož nepřijde, leč kdo klíč má. Fariséové
odnali či vytáhli klíč; nedí zřratil, což by
s menší jich vinou bylo. Poznáním roz
umějí vykladači poznání Christa, pokud se
ze Starého Zákona čerpati mohlo; sami V
Christa neuvěřili a lid od víry V něho od
tahovali.

Když pak byl věci ty povídal, počali
fariséové a zákoníci úsilné dorývati na ného
a dotazovati se o mnohých věcech, či jak la
tině stojí, dotlačovati na něho o mnohé věci,
což týž smysl dává. Tak někteří překládají

Lukáš XII, 1—11. Koho se báti? O vyznávání Páně, O Duchu sv.

os opprimere vulgáty; jiným zdá se, že vul
gáta Četla čnrorouíČew místo anoorTogiČsw
a že smysl jest: Aleděli ho k mlčení přivésti,
což se jim ovšem nepovedlo. Čenili to zá
lohy mu kladouce a usilujice něčeho z úst
jeho domoci se, dolapiti se, aby, jak vnigáta
glossémou v řeckém textu nejsoucí klade,
jej obžalovati mohli před radou církevní 20,
20. Mat. 22, 15.

Následek tedy přísné řeči Páně místo
pokání byla větší zahořeklost a zarytost fa
riséů. Avšak Pán licoměrnost a zlobujejich
veřejně před lidem vyjeviti a lid od ní vy
stříhati ustanovil. Jedná o tom dále Lukáš,

Hlava XII.

1. O kvasu farisejském. 5. Koho se báti?
8. O vyznávání Páně. 10. O hříchu proti
Duchu sv. 12. O vnukání slov Duckem
sv. 13. Rozepře o dědictví. 15. Podobenstvi
bohatce marně se starajícího. 22. O mar
ném pečování a hledání království Bo
žiho. 32. O pokladu pravém. 85. O bdě
ni. 41. O dobrém a 4f. o zlém sluhovi;
49. o ohni, křestu a míru; 94. o zna
cích časových. 58. O smiřenlivosti.

1. Když pak mnozí zástupové vů
kol stáli, tak že se vespolek pošlapá
vali, počal praviti k učeníkům svojim :
Varujte se kvasu fariséův, ješto jest
pokrytstvím. 2. Nic pak není zaha
leno, co by se neodhalilo a skryto, co
by se nezvědělo; 3. nebo co jste ve
tmách pravil, na světle praveno bude
a co v ucho pravili jste v pokojích,
hlásáno bude na střechách. 4. Pravím
ale vám, přátelům svým: Nestrachujte
se těch, jenž zabíjejí tělo a potom ne
mají vice, coby učinili. 5. Ukáži však
vám, koho se báti máte: bojte se toho,
jenž zabiv má moc uvrhnouti do pe
kla. Ano, pravím vám, toho se bojte.
6. Zdali pět vrabců neprodává se za
hebly dvě? a jeden z nich není v Za
pomenutí před Bohem. 7. Ale i vla
sové hlavy vaší veškery sečteni jsou.
Nebojte se tedy, nade mnoho vrabců
vzácnějšími jste vy. 8. Pravím pak
vám: každý, kdož vyzná mne před
lidmi, i Syn člověka vyzná jej před
anděly Božími. 9. Kdo však zapře
mne před lidmi, zapřen bude před an

děly Božími. 10. A každý, kdož dí
slovo proti Synu člověka, odpustí se
jemu, tomu ale, jenž Duchu svatému
se rouhal, neodpustí se. 11. Když pak
vás přivedou do sbornic a k vrchno
stem a vládám, nepečujte, kterak neb
co byste odpověděli, aneb co byste
řekli. 12. Duch svatý zajisté naučí
vás V touž hodinu, co byste praviti
měli,

Co v tomto oddílu sv. Lukáš přednáší,
to sv. Matouš při jiných příležitostech vy
stavuje, buď že sv. Matouš více shodnosti
vniterné, myšlénkové než časové pílí, buď
že Pánu častěji tytéž věci přednášeti přišlo.
Text řecký čte: Při tom, když se shromáždili
tisicové lidu, tak že se vespolek poslapávali,
počal mluviti k učennikům napřed. Při tom,
dí t. j. při těch nástrahách, jež kladli ne
přátelé Páně jemu. Částku tuto mluvil Pán,
když byl od fariséa onoho vyšel a mezi tím
tisicové lidu se byli shromáždili okolo domu
toho, v němž Pán pohostinnu byl. Vně řeč
vedl Pán nejprvé k apostolům, ješto ho nej
blíže stáli (a k tomu se odnáší v řeckém
textu slovo napřed), avšak řeč jeho jde
spolu k lidu, jemuž výstrahy, kterou tu Pán
činí, ozvláště potřeba bylo. Tudy se Petr
Pána nížeji v. 41. táže zdali co Pán vece
jenom k apostolům čili k celému lidu smě“
řuje, ano Lukáš výslovně po dvakráte toho
dotýka, že Pán k lidu s řečísvou se obracel
v. 15. v. 54, Navalilo se tolik lidstva u
Pána, že se vespolek nejen těsnili a tlačili
než téměř pošlapávali, druh druha upřediti
a předějíti či předstihnouti usilujice, aby co
nejblíže Pána přišedše řeč jeho slyšeli. Ješto
řeči ty u sv. Matouše na různých místech
16, 6. 10, 26. nn. 12, 32. 10, 19. 20. vylo
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ženy jsou, tedy se tu 8 málem poznámek
spokojiti můžeme.

Zmínili jsme mimochodem, že text řecký
hned v 1. v. dodává slovo zodrov, napřed,
přede všemi, a že nejmnožší rkp. vázají slovo
to s předešlými slovy v ten spůsob, že Pán
napřed K učeníkům, nápotom k ostatnímu
lidu mluvil. Předce ale vykladatelé někteří
slovo to táhnou k následujícím slovům: va
rujte se, kde praví, varujte se kvasu fari
séův, jesto jest pokrytstvim, tak že Pán přede
vším velí varovati se kvasu fariséů, poněvadž
pokrytstvím jest. Kvasem rozumí Pán náuky
a úchvaly fariséův, o nichž Pán mluvil při
stole, ovšem také život jejich na oněch
náukách osnovaný a z nich vyplynulý. o
krytstvím byly všechny ty náuky jakož i
veškeren Život jejich; náuky nesly povahy
pokrytství, poněvadž spásu slibujíce a pravdou
se býti kladouce, člověka pravdy a spásy
vzdalovaly; a život jejich podzástěroua příkro
vem vněšné cnostlivosti z pozemských náru
živostí toliko vynikal. A pro tuto pokrytskou
povahu velí Pán varovati a stříci se kvasu
toho. Místo: jenž jest pokrylstvím chtějí ně
kteří přeložiti; jimž jest pokrytství, tak že
pokrytost se toliko k životu odnáší. Leč
předešlý překlad předkuje, poněvadž by jinak
vřed slovem vzóxocí musil artikul 3 státi.

Dálejším výstrahy svojí důvodem Pán
uvádí: Nic neni zahaleno, co by se neodhalilo
a nic skryto, co by se nezvědělo. Jejich po
krytství V životě a pokrytská povaha náuky
jejich, ač nyní pod pláštěm pravdy a svatosti
se ukrývá, jistě bude odhalena; ale ta má
nyní ještě skrytá náuka veřejně na světle
se vyjeví a povaha její blahonosná se zra
kům veškerého světa vyskytne. U Mat. 10,
27. přichází táž věta, leč co příkaz, ana tuto
u Lukáše co přípověď se klade. A nyní
Pán přechází ode všeobecné věty té ku blá
sání evangelia skrze apostoly a vece, že co
snad za času pronásledování tajně a ukrytě
v domech a pokojích toliko mluviti budou,
druhdy předce veřejnost obdržía ji opanuje.
Viz Mat. 10, 26—33. Mluví o bázni, 0 vrab
cech a vlasech a o vyznání Syna Božího.
O bázni vece, aby se nebáli těch, jenž tělo
Jen mohou usmrtiti, nébrž Boha, jenž i duši
zatratiti může. Bázní Boží má bázeň lidí vy
puzena býti. Důvody nebáti se lidí udává
Pán dva, jeden vzat jest ode vrabců, z nichž
na žádného Bůh nezapmíná, druhý od vlasů,
jenž všickni od Boha spočítáni jsou. Nebázně
ale potřebí jest pro smělé vyznávání Syna
Božího před lidmi, a vyznávati Syna Božího
tak potřebnojest, že člověk jinak spasen
býti nemůže, Ústa vyslovte, co v srdci jest,
a v srdci buď, co ústa vyslovují, vece Sv.
Ambrož. Nestačí víru čistu, přesnu a ne
pokalenu zachovati, nébrž ji před světem
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vyznávati a na odiv staviti potřebí. Ale
každá doba má svůj spůsob Christa vyzná
vati aneb jeho se odříkati, jak každá doba
má spůsob svůj vyznavače pronásledovati.

Následuje v. 10. o Aříchu proti Duchu
sv., což sice i při jiné příležitosti Mt. 12, 32.
pravil, avšak 1 tuto praví, aby apostolům a
učeníkům osvědčil, jak důležito jest kázaní
jejich, ješto od něho soud nad lidmi závisí.
U Matovše to pravil k fariséům, jenž divy
Páně Beelzebubu připisovali, zde to mluví
k učeníkům ohledem zmíněného zapírání
jeho před lidmi. Smysl jest: Kďo dí slovo
proti synu člověka, t.j. kdo pro nedostatek
přesvědčenosti mne neuzná za Messiáše, to
mu se odpustiti může; kdo ale, jak učeníci,
mne Messiášem býti poznav, proti vlastnímu
přesvědčení svému mne zapře, tomu se to
neodpustí. Rouháním proti Duchu svatému
rozumí vědomou a úmyslnou zaslepenost a
zarytost proti poznalé pravdě Boží. Kdyby
ale lidé, jimž apostolé kázati budou, skutečně
se proti Duchu sv. prohřešili a tudy u pro
následování jich se vydali, tedy Ducha sv.
osvětu jim Pán přislibuje, o niž Mt. 10,19.
20. Dálejší řeč Páně přetržena byla člově
kem, jenž Pána k věcem svým potahovati
hodlal. Ale i to sloužilo ku poučení a ku
výstraze před lakomstvím.

13. Pravil pak mu někdo ze zá
stupu: Mistře, řekni bratru mému, ať
se rozdělí se mnou o dědictví. 14. On
ale řekl jemu: Člověče, kdož mne usta
novil soudcem aneb dělitelem nad vá
mi? 15. A řekl k nim: Vizte a vy
stříhejte se všelikého lakomství, nebo
ne v hojnosti z majetku jeho záleží
něčí život. 16. Pověděl pak podoben
ství k nim řka: (Clověka jednoho bo
hatého hojně zarodila niva. 17. I pře
mýšlel u sebe řka: (Co učiním, poně
vadž nemám, kam bych shromáždil
plody svoje? 18. A řekl: Toto učiním,
zbořím stodoly své a větších nabuduji
a tam shromáždím všechny úrody svoje
a dobra svoje 19. a řeknu duši své:
Duše, máš mnoho dober složených na
léta přemnohá, odpočívej, jez a pij, ve
sel se. 20. Rekl však jemu Bůh: Ne
smyslníče, této noci duše tvé požádají
od tebe, co jsi pak připravil, čí bude?
21. Tak jest, kdo sobě poklady shro
mážduje a není v Bohu bohat.

Kdo člověk ten byl, kterýž ku Pánu
přistoupil a žádost o rozdělení dědictví mu
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přednesl, neví se, ač ze slova, nekdo ze zá
stupu se vidí, že nebyl učeníkem Páně. Pán
takové již váhy byl u lidu požíval, že i ten
neučeník vážnosti té k záměrům svým užiti
hodlal. I doufal, že Pán rozhodne při jeho
ovšem pro něho a očekával, že bratr jeho
se rozsudku tomu podá, jak nejednou se
stává v životě, že čeho žádáme, toho se i
nadějeme. Domnívají se vykladači, že užil
přestávky ve vyučování Páně a přistoupiv
ku Pánu jemu prosbu svou předložil: řekn?
bralru mému, ať rozdělí se mnou dědictví.
Jaká pře to mezi nima zavládla, neví se a
nejista jest domněnka některých, že to byl
bratr mladší, kterýž staršímu a prvoroze
nému bratru svému záviděl dvojité části
z dědictví, jížto se podlé zákona Mojžíšova
Deut. 21, 17. jemu dostati mělo. Aniž také
to jisto, že se ku Pánu proto obrátil, po
něvadž z předešlých řečí jeho zdál se mu
býti ochráncem spravedlivosti před vrchno
stí (v. 11.), u nížto snad s práznem byl ode
jíti musil. To všecko, jakož to, zda bratr
přítomen byl čili nebyl, nejisto jest.

Odpověď Páně velepamátná a veledůle
žitá má do sebe velikou dovahu a k nejedné
správě příhodna jest; člověče, vece mu Pán
a titulem tím již nelibost svou jemu proje
vuje Rom. 2, 1. Chtěl zajisté člověk ten
Pána a jeho váhy co prostředku k věcem
zemským užiti, potěchy nebeské, o nichž Pán
mluvil, ku potěchám zemským snížiti a soudce
světa na sudího věcí pomíjelivých proměniti.
K věcem takovým postačuje stát se zákony
svými a rozepře o věcech těch ustavičné
všady zákony takové zdokonalily, že tu ne
třeba, aby moc duchová se v to vkládala.
Ano sv. Pavel 1. Cor. 6, 4. velí, aby pro
věcí světských rozsuzování bráni byli muži
méně znameniti a nadaní, ješto vyšší úko
lové v církvi vyšších mohutností vymáhají.
Památná odpověď Páně zní v ta slova: Kdož 
mne ustanovil soudcem nad vámi? Právem
odpírá se Pán soudu o věcech zemských,
vece sv. Ambrož, ješto byl pro nebeské při
šel a zdráhá se dočasně o statku souditi,
ješto soud věčný 0 životu a smrti vynese.
Odmítá od sebe Pán rozdělování statku
světského vtom církvi své slouže za příklad,
jakby sobě potahování na ni věcí soudu
světského zakazovati měla. Ovšem že církev
druhdy také věci světské rozsuzovati musila,
ale to stát co břímě uvalil na ni a ona se
toho neodepřela spatřujíc v tom souzení al
mužnu lásky člověčenstvu utlačenému pro
půjčenou. Aniž také možno z těch Páně
slov vyvoditi, jakoby církev o věcech mezi
státných a mezinárodních zcela všeho úsudku
se zdržovati a vůbec všeho veřejného pů
sobení lišiti se musila na pouhou domácnost
a na chrám jenom se obmezujíc; byla ne
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jedna otázka veřejná podlé očekávání věrců
od církve rozhodnuta. To jenom plyne ze
slov Páně, že obor státu a obor církve 0
sobě stojí a kdo Bohu vojuje, v záležitosti
světa vydávati se nemá 2. Tim. 2 4. Po
zoruhoden rozdíl v chování se Páně při
otázkách na něho skládaných. Když vznesli
zajisté na něho otázku o manželství, nevolil
se jí vudávati, nébrž k úsudku svému ji
potáhl; jinak tedy ovšem než tu učinil s
otázkou o pozemském majetku, jenž v obor
státu sáhá.

Člověka toho ku podání na Pána té
otázky lakomství přimělo a Pán, jenž byl
vševědoucností svou útrobu jeho pronikl, pra
vil k něm, totiž k lidem všechněm v zástupu,
všem náukou spasitelnou se propůjčujíc a
při každé příležitosti k nebeským věcem jích
pozdvihovati se snaže. Vizte, vece, a varujte
se vselikého lakomstvi! Všelikého dí, netoliko
u věcech malých ale i u velkých, netoliko
skutkem, nébrž i vůli a žádostí, netoliko ve
řejně, nébrž i v skrytosti. Dává Pán důvod
toho, an dí: poněvadž nejde v hojnosti nečí
život z majetku jeho. Tak se nesnadná ta
věta přeložiti může. Smysl jest: nečiní hoj
nost, že z majetku svého život zachovati
můžeme, aniž hojnost a zbytek majetku život
prodloužiti může. Že člověk z majetku svého
žíti a Život svůj zachovati může, nepochází
odtud, že oplývá statkem a všechno v hoj
nosti má, nébrž to pochází z Boha, jak tu
přimysliti přijde z v. 20., kdež ta myšlénka
se naskýtá. Záporná částice ne v řeckém
textu pro lepší důraz se napřed klade, což
u nás také slovo celé se záporem složeno jsouc
odbývá. Jiní místo nejde převodí: nezáleží,
nepatří, tak že smysl jest: není život jeho
částkou statku jeho, aby libovolně nakládati
sním mohl, aniž životem jist jest, když bo
hatství má. Výklad ten nemnoho se liší od
předešlého, a my jsme tedy překladu toho
užili. Ještě jíní životem nerozumějí živnost
nébrž život pravý, či spásu a vykládají:
Jakož člověk pravého života nedochází z ma
jetku, tak také ho nedochází tím, že se ma
jetek jeho rozhojnuje. Avšak Pán z přima
o pravém člověka životě nemluví, nébrž nej
blíže toliko, jak již řečeno,dovodi, že bohatství
člověku život prodloužiti nemůže.

A tuto náuku Pán v následující parabole
osvětluje a učí, že zámožnost místo prodloužení
života toliko péče a nepravé, liché a domnělé
toliko jistoty přičinuje a posléze člověka okla
mává. Béře parabolu od bohatce, statkáře
rolníka, ne pak od bohatého kupce neb ob
chodníka, poněvadž v bohatství onom více
stálosti se nalézá než v tomto a tím patrněji
tedy se ozračuje, že ani v nejzabezpečilejším
majetku stálosti není. Z čeho snadno se dá
odvětovatil a souditi, že tím méně na ji
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ném druhu bohatosti se člověk spoléhati
může.

Přemýslelčlověk,když niva či polnostje
ho neočekávaně hojných úrod mu donesla,coby
učiniti měl. Co učiním ? nemám, kdebych uložil
úrody svoje. Tak mluví a jeví nejprvé ne
nábožnost svoji a svou u boháčů neřídkou
skrbnost a neužilost. Nemá kam dáti zboží
svoje, an toli tisícům chudých se dobře shoditi
mohlo. Klín ubobých, chaty vdov, ústa sirotků,
žaludkové nuzných, vece sv. Ambrož, mohly
mu za stodoly, za stohy a brohy sloužiti.
Jeví kromě toho také svůj vniterný nepokoj,
kterýž obyčejně s bohatstvím spojen bývá a
tenkráte právě největšího stupně dosahá, když
člověk nejvíce bohatstvím oplyne. Pro na
plnění útroby bohatce toho péčemi světskými
nevměstnala se tam myšlénka o Bohu, a proto
neradí se s Bohem, baneradí se ani s lidmi
zbožnějšími, jejichž ústy Bůh tytýž mluviti
ráčí, nébrž radí se sám 8 sebou, se svou
žádostí aslakomstvím svojím. Toto učiním:
Zbořim stodoly svoje a vělších nadělám, a tam
složím úrody své a dobra svoje. Dověta má
dva členy souznačné, ješto úroda a dobra
totéž značí a spojka a jest vysvětlovací. Chy
buje, vece sv. Basilius, vtom, žeúrody ony
svými býti praví, ješto mu na čas od Boha
popřány byly, aby ne sám jich užíval, nébrž
se také schudými o ně sděloval. I v tom
chybuje, vece sv. Chrysostom, že úrody a
plody nivy svojí nazývá dobry, ješto nižádná
věc vněšná dobrem člověka býti nemůže.
Nashromáždiv to všechno vece: Dim duši
svoji co sídlu všech žádostí a co pramenu
života, 0 jehož prodloužení se tu jedná, Tudy
vece: Duše, más mnoho uloženo na léta mnohá;
můžeš bezpečna a jista býti. Proto jej Bůh
nazývá pošetilcem a bezumcem, poněvadž
sobě z bobatství mnoho let života sliboval,
ješto nevěděl předce (Jak. 4, 14.), co zi/ra
stane se. O podobném bohatém nesmyslníku
mluví Eccli. 11, 19. n. Nalezli jsem odpoči
nuti v sobě a nyná jisti budu ze zboži svého
sám; a nevi, že smrt se přibližuje a že zu
nechá všech věci jiným a umře.

Bohatec v evangeliu dále dí sobě: Od
počivej, jez a pij, vesel se; bezvazebně to
dí, což sličně nepokoj a chtič jeho vyličuje.
Odpočívej, zbav se těch starostí a péčí, ježtobězavalovalobohatstvítvoje; cítí,jaksladek
jest pokoj, jehož vším bohatstvím svojím doníti
nemůže. Slovem vesel se všechny jiné mimo
jídlo a pití rozkoše se zahrnují; v tom smysle
stojí také latinské slovo epulare, řeckému
svgoa/vovodpovídajíc. An však tak rozmýšlel,
vece k němu Bůh: Nesmyslníče, této noci
požádají duše tvé. Nepotřeba mnoho se za
stavovati při otázce, jakým spůsobem Bůh
jemu to řekl, zdali ve snách, či vdechnutím,
vnuknutím, či prorokem nějakým, čili posléz
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skutkem jenom, nemoc smrtelnou na něhoseslav,ještojestparabolaavíme,žev pa
rabole nevšechna slova k smyslu patří. Slovy
těmi jistota smrti jeho, ana od Boha usta
novena jest, se vyličuje. Nesmyslníkem zove
jej Bůh,že jistým se býtipokládal, kde všechno
nejisto jest 1. Thess. 5, 3. Měl bohatství
v stodole, ale kde život? dí sv. Cyrill. A
nad to jej nesmyslníkem zove, že delšímu
životu z bohatství se radoval. Ovšem ale i
v tom nerozumu svého dokázal, že v bohatství
spásy svojí a rozkoše své hledal, an jak
s sebou nasvětnic nepřinesl, tak anissebou
ničeho odnésti nemohl 1. Tim. 6, 7. a tam
ho neočekávalo nic jiného leč soud z toho,
jak statkem svojím vládl. Téfo noci, klade
se napřed, pro lepší důraz. Požádají, dí;
v řeckém textě jest přítomné žádají, čímž
neodvratnost smrti víceseozračuje. Ale kdo
jsou ti, jenž požádají ? Jest to plurál kategorie
a značí ty vůbec. kdo právo mají duše jeho
požádati. Rozumí se tu Bůh sám, a jak
dokládají vykladači, ti andělové, jimž Bůh
dílo ono svěřil. Požádá Bůh znátky, co jeho
jest, co stvořila co byl dal sám a jak Krea
tianisté dokládají, čeho od rodičů nedosáhl
a nezdědil, jak tam těla od rodičů dosahuje.
Ale vrátek jest důvod odtad pro kreatianism
braný. ješto parabola obrazně mluví a slov
v ní hnísti nesluší. Jiní místo dusi tvou pře
kládají živoť tvůj; smysl jiný z toho nevy=
chodí a prvnější překlad a výklad jest obec
nější. „Acojsi nashromáždil. komu se dost ine,
čí bude? vece dále Bůh. Očekávali bychom
snad, že řekne: souzen, odsouzen budeš, a
(Jak. 5, 3.) statek tvůj tebe tráviti bude jak
oheň; ale mluví Bůh dle náhledu a péče
toho člověka, k němuž řeč se vede a jenž
o věcech jedině časných pomýšlel, poněvadž
tím více a zřetelněji nesmyslnost jeho na
jevo vychází, že vším svojím pečováním
pravé jistoty a bezpečného pokoje nedošel,
Netoliko je ostaviti musíš, dí Bůh, ale ani
nevíš, komu se jich dostane, spadnou-li na
přátely tvoje, čili dorukou cizinců přijdou.
Nedí: ly tvoje věci, jichž jsi nashromáždil,
poněvadž, jak Ambr. vece, co člověk s sebou
vzíti nemůže na onen svět, jeho majetkem
není; nebéře pak člověk s sebou jiného leč
skutky své. Ap. 14, 13. Bohatec nespra
vedlivý umřev přichází před Boha se ztra
ceným jménem. an ho Bůh pošetilým zove,
se ztracenou duší, ana od něho násilim se
požaduje, se ztraceným světem, ješto rozkoše
a statky své opustiti musil a konečně se
ztraceným nebem.

Předloživ Pán Ježíš parabolu tu, nvní
z ní odvětuje a odvozuje: Tak jest, kdož
sobě shromážďuje a nebohatne v Bohu, Tak
jest, takový osud má, tak se zmýlí, tak okla
mán bude, kdo svůj sobek jest. Jiní slova
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lak jest vykládají o slovu mysli v ten spůsob:
v takové položení mysli, v takovou zasle
penost přijde člověk, jenžto se vjediné péči
o světské zboží ztrácí, Leč prvnější výklad
předčí. Sobě shromážďovati stojí naproti slo
vům v Bohu bohatnouti. Sobě bohat, pro sebe,
pro své pohodlí, pro svou požitbu, pro rozkoš
svou, neoblédaje se na Boha a bližnímu svému
se nepropůjčuje. V Bohu bohať býti neroz
umí se na tomto místě bohatství časného ke
cti Boží a kdobru člověkůvužívati, ač ovšem
spůsobem tím bobatec bobatnouti může v Bo
hu. nébrž tuto jinorodé, vyšší, nebeské, věčně
bohatství se slyší. Nebo Pán vůbec pro všechny
Jidi a netoliko pro lidi na zboží zemském
hobaté ukazuje, jakým během by kdo věčně
trvalého a spolehblého bohatství dojiti mohl.
Bohatstvim v Bohu zove Pán cnosti vůbec co
jediné zboží, které u Boha váhu má, a jest
tudy dohat v Bohu býti toli co míti poklady
v nebesích v. 33. To jest, k čemu bohatce
sv. Pavel 1. Tím. 6, 19. napomíná, že mají
skládati sobě poklad k času budoucímu, aby
dosáhl: života věčného. Vyšší stupeň bohatství
toho jest, v Bohu jediném spočívati, v něm
zboží a majetek svůj nalézati. Sv. Aug. v.
44. tp. praví, že ten v Bohujest bohat, kdo
pln jest lásky a tudy plo Boha, nebo Bůh
jest láska a kdo v lásce zůstává, ten zůstává
v Bohu 1. Jo. 4, 7. 8. Kdo Boba má, má
všecko ; a co má bohatec, nemáli Boha? A
čeho se nedostává chudému, Bohba-li má?
Domníšli se toho bohatým býti, kdo schránky
má plné zlata, aneb toholi býti kladeš chu
dým, jehožto svědomí plno jest Boha? Ten
opravdivě bohat jest, v němž Bůh přebývati
uhodlal. Tak světec ten.

Nyní se Pán od zástupu opět více k uče
níkům svojim obrací jakožto k těm, jichžto
se věc nejvíce týkala, avšak nevylučujíc lidu
od náuk svojich. Dí:

22. I řekl k učeníkům svým : Pro
tož pravím vám, nebudte pečlivi 0
život svůj, co byste jedli, aniž o tělo,
čim byste se oděli. 23. Zivot více
jest než pokrm a tělo více než oděv.
24. Považte krkavce, že nesejí ani
žnou, kteří nemají sklepu ani stodoly
a Bůh živí jel Oč jste mnohem více
než oni. 25. Kdo pak z vás pečová
ním může přidati vzrostu svému loket
jeden? 26. Jestli že tedy s věc nej
menší nejste, proč o ostatní věci sta
ráte se? 27. Považte lilije, kterak ro
stou, nepracují ani předou; pravím pak
vám, ani Šalomoun ve vší slávě své
neodival se jak jedna z těchto. 28.

Nepřezvedejte se t.

Lukáš XII, 22—31, O hledání království Božího.

Jestli ale trávu, která dnes jest na
poli a zítra do peci uvrhuje se, Bůh
tak odivá, čím více vás malověří! 29.
I vy nehledejte, cobyste jedli aneb
cobyste pili a nepřezvedejte se, 30.Nebotoho© všehonárodovésvětavy
hledávají, Otec ale váš ví, že toho po
třebujete. 31. Leč hledejte napřed
království Božího a spravedlnosti jeho,
a toto všechno přidáno bude vám.

Věci ty u Mat. 6, 25—33. vysvětleny,
Váže Pán náuku svou ku předešlé parabole,
an dí: Protož, t. j. poněvadž takto věc se
má s člověkem ne v Bohu bohatým, tudy
a t. d. Lakomství jest pramenem péčí a
nepokoje a přílišné pečování vede k lakom
ství. K odvarování nepokoje odkazuje Pán
nejprvé vůbec na Boha, jeuž dav život, dá
i pro život. Dále svět ten co zrcadlo, v němž
neustále pravdy Boží spatřovati máme, nám
vystavujíc velí patřiti na Arkavce,jenž ne
sejí, aniž sklizují a předce opěky Boží do
cházejí. U Matouše odesýlá Pán vůbec ku
ptactvu, u Lukáše zvláště ke krkavcům,
co ptákům takovým, 0 něž nikdo nezdá se
dbáti, jichž každý nenávidí, jimiž lidé pohr
dají a jenž vlastních mláďat nevšimají sobě,
aniž péče o ně vedou, Z. 146, 19. Job. 38,
41., což ovšem větší důraz do sebe má,
Dále ukazuje na neplatnost a ješitnost vše
liké péče, ješto nikdo postavy své zjinačiti
nemůže, odkazuje na lilije a krásotu jejich
a z toho odvětuje od mala k veliku přechá
zeje, že Bůh tím více o lidi se starati bude.
Z čehož plyne pravidlo Páně: Nehledejte,
co byste jedli, aneb co byste pili a nepře
zvedejte se. 1 u Matouše to všechno nalé
záme; jednak přidává Pán u sv. Lukáše:

j. nepřehorujte, nepře
podnásejte so, nevzlítejte vysoko, nepřezdvi
hujte se, nepřevyšujte se, t. j. nebuďte soběhrdi
a osobivi, nevyšinujte se ze stavu svého, abyste
žádali, čenichali a pečovali o takové věci,
jichž vám netřeba, nébrž skromně sobě v tom
veďte. Ale nevyšinujte se také v pečování
svém a nezabíhejte v marné sny marných
péčí a starostí, abyste na léta napřed již
sobě okoličnosti, do kterých přijíti můžete,
představovali, marná předsevzetí podnikali
a mysl svou těmi ješitnostmi děsili. Avšak
předce, dí dále Pán, jedna starost vám
zůstane, jíž se odříkati nemáte, totiž: Aledejtekrálovství© Božihoaspravedlnostijeho
a ostatní vám přidáno bude. Který člo
věk, vece sv. Petr Zlatoslov, jest tak ne
přítelem radosti své, že by opomítal věcí
nebeskou jemu poskýtanou a bledal věci,
jenž namalánim a bolestmi jen se hledati
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může? Podlá to duše, která okal kuchynský
miluje a hostinou krále pohrdá. Ostatně
slova: spravedlnosti jeho chybějí v textu
řeckém.

Národům světa či pohanům, jenžto se
v péče marné vydávají, staví Pán naproti
stádce svoje, křesťany a vece jim:

32. Nebojte se, malé stádo, nebo
se zalíbilo Otci vašemu dáti vám krá
lovství. 33. Prodejte majetek svůj a
dejte almužnou, udělejte sobě měšce,
kteří nevetšejí, poklad, jehož neubývá
na nebesích, kam zloděj se neblíži,
aniž mol kazi; 34. nebo kde poklad
váš jest, tam i srdce vaše bude.

Přihledání království Božího slibuje Pán,
že pravým hledatelům jiné věci, jichá po
třeba k životu, přidají se. Ale potrava a
oděv nejsou jediné věci, jichž potřeba jest
těm, kteří nejblíže Pána jsou, nébrž jsou
ještě jiné věci, jimiž apostolé opatření býti
měli. Patří k tomu především neohroženost,
nebázeň a dokonalá důvěra, že Bůh jim
všelijak nápomocen bude. I napomíná jich
Pán k důvěře, že poněvadž Bůh jim krá
lovství dáti ustanovil, se jim ani těmi věcmi
oštídati nebude. Mluví očividně k učeníkům
v těsnějším a užším smyslu, jak ze slov
„nalé stádo viděti a stadem zove je, poně
vadž sebe samého nejednou ku pastýři při
rovnává, jenž ovce sobě z lidu vyvolil a od
vlkův odělil Jo. 10, 3. Mat. 15, 24. Slova
Páně týkají se nejpříze těch, jenž v církvi
Boží předkují a království Boží rozšiřovati
mají, týkají se zvláště apostolů a jejich ná
stupcův, jimž bylo potřeba té potěchy, aby
ničím, ani nouzí ani malým počtem svým
uprostřed širého světa a nesčíslných nepřá
tel, ani jinými službami se ochabiti nedali
V poselství, k němuž od Boha posláni byli.
Dává Pán důvod, proč by se nebáři t. j.
vší bázně, péče a starosti se oprostiti a ve
škerou náději v Bohu ustanoviti měli. Za
libilo se Bohu vám dáti království, vece,
a Ovšem ješto Vám dal věc nejsvrchovanější,
nebude se vám odpírati S Věcmi menšími a
nepatrnými, ČaSnými totiž, a ze všech nesnází
a protivenství vítězné vás vysvobodí. Vede
důvod od větška k menšku. Zalíbilo se,
vece, a těmi slovy dovodí, že spása věčná
Jest dar milosti Boží a že, ač člověk spolu
působiti musí, předce všelikým působením
svojím nemůže sobě království Božího dobyti,
nébrž to jemu milostí Boží přichází. Jiným
vykladatelům se vidi, že královstvím Božím
Církev se rozumí a že smysl jest: Ješto
vám Bůh ustanovil církev rozšířiti, ovšem
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vás při díle tom všelijak opatrovati a hájiti
bude. Leč obyčejnější jest výklad slová
království Boží o věčné S'ávě, čemuž i sou
vislost nasvědčuje.Ještě připomenouti přijde,
že stádo jmenuje malým, netoliko pro počet
nevalných těch vyvolenců, jenž radě Páně
povolí, nébrž také pro skromné a pokorné
smýšlení jejich, jak sv. Béda praví. Otci
vašemu dí a nedí Bohu, ahy tím spíše dů
věru v nich ubudil.

K tém pak praví: Prodejte majetek
svůj a dejte almužnou. Di tedy, aby pro
dali jmění, je chudym rozdali a tak sobě
v království Božím poklad uložili; není to,
jak patrno samo sebou, příkaz pro veškery
časy, nébrž pro apostoly, kteří skutečně pro
Pána všeho se vzdali, jak Petr Pánu pravil:
Pane, my jsme všeckoopustili 18,28. Ostatně
slovy těmi se obnáší rada, kterou Pán dává
a která v církvi po všechny časy následce
nalézala, čímž pravý S.nysl slov Páně účinně
a dějně vyložili, ovšem v tom slávu svou
a svou nad písmeno slova Božího vyneslost a
Duchem Božím proniklost dokazujíce. Slič ně
předchází o uštědřemí:království a následuje
O vzdávání ze pozemských statků, ješto praví
králové sobě cetek a supek nevšímaji. O
radách evangelickych viz Mat. 19, 27. Do
ktádá Lukáš o mosnách, jenž netýřejí a ne
vetšejí, z nichž nevytrácí se to, co tam slo
ženo bylo. Co mošnami či měšci těmí
rozumí, sám vykládá slovy: poklady, jichž
neubývá, aneb dle jiných pokladem se ma
jetek a méšcemjistota a bezpečnost majetkn
rozumí. Prvnéjší smysl průvo-tnější jest. Vý
klad slov o pokladu stojí Mt. 6, 20. 21.

V následujícím Pán ukazuje, Kterakti,
jimž uštědřeno království Boží, co náméstkové
Páně také jiným říše nebes dopomáhati mají,
úřad sobé svěřený všelijak vérně Vedouce.

35. Budte bedra vaše přepásána a
svíce hořící v rukou vašich 36. a vy
podobni člověkům, očekávajícím Pána
svého, když se vrátí ze svadby, aby,
když přijde a zatluče, ihned otevřeli
jemu. 3%. Blaženi služebníci, kteréž
přijda Pán nalezne bdíti; amen pra
vím vám, že přepáše se a ustolí je a
přistoupě obslouží je. 38. A když
přijde za druhého bdění a když za
třetího přijde a tak nalezne, blaženi
jsou služebníci oni. 39. To pak vězte,
že kdyby věděl hospodář, kterou ho
dinu zloděj přijde, bděl by ovšem a
nedal by podkopati domu svého. 40.
I vy budte hotovi, nebo které hodiny
nemníte, Syn člověkapřijde. 41. Dí
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pak jemu Petr: Pane, k nám-li pra
víš to podobenství, či také ke všech
něm? 42. Rekl pak Pán: Kdož medle
jest věrným správcem a opatrným,
jehož ustanovil Pán nad čeledí svou,
aby dával jim v čas osep? 43, Blažen
ten služebník, kteréhož, přišed Pán,
nalezne takto činiti. 44. V pravdě
pravím vám, že nade vším majetkem
svým ustanoví jej. 45. Pakli by řekl
služebník onen v srdci svém: Pro
dlévá Pán můj přejíti a počalby biti
slouhy a děvky a jisti a píti a opi
jeti se, 46. přijde Pán služebníka ono
ho v den, ve který se nenaděje a v
hodinu, kteréž neví a rozdělí jej a
část jeho s nevěrci položí. 47. Ten
pak služebník, jenž poznal vůli pána
svého a neustrojil a neučinil podlé
vůle jeho, bit bude velmi. 48. Který
však nepoznal a učinil věci hodné
ran, bit bude málo. Od každého pak,
jemuž mnoho dáno bylo, mnoho se
vyhledávati bude a komu se svěřilo
mnoho, více se požádá od něho.

O věčném království mluvil Pán a uče
niky svoje k vyhledávání
Nyní učí, jakou měrou a snahou by ho pí
leti měli. Vysvětluje to příkladem vzatým
od sluhů, jenž očekávají pána svého, za noci
netoliko bdíce, nýbrž i připraveni pro jeho
příští jsouce a V rukou svíce rozžehnuté
držíce. Praví: přepašte bedra svá či mějte
bedra svá přepásána, ohled bera na obyčej
východních národů, kteří dlouhých oděvů
užívají a tudy je,
posluhovati majice, podkasují pásem okolo
beder, aby se volněji pohybovati mohli 4.
Reg. 4, 29. Tob. 5, 5. a závady a překážky
od odě-u neutrpěli. Tudy Pan chtěje umý
vati učeníkům nohy, přepásal se Jo. 13, 4.
a anděl Petrovi Act. 12, 8. velel přepásati
se, aby pohodlněji odejíti mohl. Přepásán
býti tudy značí toli co býti připraven Ex.
6, 14. a rčení toho nejednou v tom smyslu
pismo užívá Ef. 6, 14.: stůjte, podpásána
bedra pravdou majíce 1. Petr 1, 13. Pře
paste bedra mysli svoji. Viz Job. 38, 3.
Chce Pán říci: Buďte připraveni na příchod
Páně. Příprava se děje pílením cností ve
škerych; má se ale díti především oněmi
cnostmi, o nichž Pán v předešlých veršech
mluvil. Mnozí otcové ta slova zvláště k či
stotě a stydlivosti táhnou a nemálo světců
nosilo pásy ostré, trnité a bodavé,aby vznět

ho podněcoval..

cestovati, pracovati neb,

Lukáš XII, 35—-48. O bdění; o dobrém a zlém sluhovi,

v bedrách k stydkým věcem v sobě udu
Sovali a umrtvovali údy, jenž jsou |na zemi,
nečistotu a chlipnosť. Col. 3, 5.

Dále velí: buďte svíce vase hořícími,
aneb jak vulgáta má, přidávajíc slova v ře
ckém nejsouu: bude svice hořici v rukou
vasich. Sluhové očekávají Pánase světlemjiž
rozžehnutým, aby mu,kdyby přicházel, tudíž
V ústřety jíti mohli, an by pozdé bylo, tepruv
za příchodu Páně svíci rozžihati. Svíci máti
rozžehnulou totéž značí Co míti přepásaná
bedra, totiž dokonalé se připravení pro pří
cnod Páně, an nebude čekati, až by někdo
svíci rozzebnul. Což přesličně se vypodob
ňuje. a vysvětluje parávolou 0 desíti pannách
Mt. 25., z nichž patero vyloučeno byio od
svadby, pouěvadž svíce rozžennuté miti za
nedbaly. Z hořících, či horoucích svící be
rou námětek sv. otcové, celý život náš k
noci nějaké přilicovati, an jest pln tmy a
neznání pravych věcí, bludů a hříchů. Po
třeba tedy jest rozzíci světlo viry, která
hárá laskou, abychom viděli, co čimti a čeho
se vystříhati. Sv. Řehoř Vel. potahuje svice
hořící K dobrému příkladu a jim tu vidí
narážku na lampy (Gideonovy v báněch
Ukryte, jimiž nepřátelé spasy na Útěk uve
deni býti mají. Jud. 7, 20. A dudle po
dobni, vece dále Pán, clovékům t. j. sluham
očekávajícím pána svého, kdy vráli se zé
svadby. Totéž dí, co prvnějšima dvěma vě
tama pravil, že totiž potřebí připraviti se
pro příchod Páně. Svadby se držívaly za
noci, jak víme z. Mt. 25, 1. nn. 22, 13. A
níže Ap. 19, 7. 9. svadba beránkova se po
dobně k večerou Strojí, an hosté k večeři
se pozývají. A tudy musili na príchod pana
svého čekati sloužící ovsem napořád hotovi
jsouce. Chce opět říci, že nikdy ani tenkrate,
když se nám jisto a nezávadno byti zdá, ča
sem se bezpečiti a S přípravou na příchod
Páně odtahovati nemáme. Příchodem Páně
se očividné soud rozumí, buď povšechoý buď
již soukromý při smrii každého člověka;
svadbou se vůbec nebytí Pana tuto V jistém
Smyslu slyší, jeho v nebi Kralování a boho
vání, kde si takměř duše všechněch věrných
Svojinců zasnoubil a kdež svadbu S nimi
slaví Ap. 19, 7. 9. Proto ale mají bdíti, aby
když Pán přijde ihned mu v ústřety jíti a
Otevříti mu mohli. Otvírá Páuu, vece SV.
Rehoř Vel., kdo jej s radostí přijímá, kdo
se na ného připravil za Života, ješto při
smrti, či při umírání kdy ku přípravě ne
bude a ovšem nemoudfe jedná, Kdo 3 péčí
O spásu svou na dni poslední odkládá. Tiu
kotem rozumí se nemoc, kteraž předchází
před smrtí a kterou nás Pán vybida, aby
chom jemu S radostí v Ústřety vyšil,

Přechází nyní Pán k vyličení odplaty,
které se věrným a bedlivýmsluhámdostane,
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Blažení sluhové ti, jež Pám bditi nalezne,
nebo pravím vám, že ustoliv je, opásuv seapřistoupiv,jim© posluhovatibude.Ustolí
je k hostině, kterou jim připravil; bylo by
to dosti té odplaty. Ale Pan učiní něco
nad obyčej; opáše se, připraví se totiž k
službě, přistoupí k slouzení a posluhovati
bude sluhám svojim. Nemíní, žeby se to
doslovně státi mélo, nébrž obrazu toho ze
života užívá pro dolíčení, že nevýslovná bude
bláha téch, kdož království Božího dojdou,
ješto proudem rozkoší napájení budou Z.
35, 9. Pán se kasá, aby obsluhoval sluhy:
aj láska za lásku! Pán sluhy ustoluje, a
stravuje je, aj dar za dar! Pán sluhy nade
vším statkem Stanoví, aj plnost za plnost!
Mnozí otcové ta slova obracují na velebnou
svátost, kdež Pán vlastním tělem a vlastní
krví svojí sluhy svoje hostí a obsluhuje;
což upotřebením jest sličným a vhodným
ač výkladem nejsouc. |

V odplatě oné ode Pána sluhům věrným
připravené nebude delati čas a doba pří
chodu Páně žádného rozdilu. A to jest. co
vece dale: A když v druhou stráž a když
v dřeli stráž přijde a lak nalezne, blažemí
sluhové ti. Naráži Pán na Stráže či bdení,
jichžto za doby Paně se čtvero počítalo,
dvě před půlnocí a dvě po půlnoci. Mt. 14,
25. O prvém bdění se nezmiňuje Pán,
poněvadž tenkráte svadbase začíná ; o čtvrté
stráži podobně mlčí, poněvadž tak pozdě a
ykolo samého jitra také zřídka ze svadby
se chodi a poněvadž hodiny té stráže sličně
ku podobenství nepřiléhají, ješto Pán chce
říci, že když lidé nejméně se naději, okolo
půlnoci, povolání k odpravě odtud se jim
dostane, a to právě V násl. vv. vysvětluje
dále podobenstvím 0 zloději, jenž vysvětleno
Mt. 24, 43. 44. Ostatně sv. Řehoř Vel.
táhne čtvero bdění ku čtverému věku člo
věka, ku pacholetství, mládí, wužství, stáří,
a napomíná, aby kdo nedbal za stráže
prvé, činil to za druhé, a komuse přihodilo
1 tenkráte nebdíti, aby aspoň při stráži po
slední probudil se a probděl.

Když tak Pán 0 přípravě ku příchodu
svému Co soudce a 0 ustavičném bdění
mluvil, otázal se ho Petr: Pane, k nám-li
podobenství to pravis čili ke všechném? Pán
jak jsmé toho dotkli vícekráte, obklopenjsa
od zástupu a od učeníků, kteří „ho nejblíže
obstoupali, brzo k lidu všemu, brzo k uče
mkům a druhdy jen ke dvanáctero apostolů
řečsvounastrojoval. Táže se Petr jménem apo
stolů a tudy jménem celé církve budoucí vý
učné, všickni-ii, kdo v cirkvi se nalézají, té
ostražitosti a bdělosti pilní býti maji, čilise to
Jenom představených církve týká ? U sv. Mr.
13, 37. vece Pán; Co vám pravím, všechném

pravím, bdete, Leč to přednášel Pán později
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než slova kapitoly této, aona slovajeho sem
se nepotahují. Pán sice k bedlivosti všechoy
křesťany zbuditi hodlá, tuto ale na našem
místé přede vším k apostolům a tudy k je
jich nástupcům, církve přednostám, obrací se
jim před jinými bdělost a bedlivost na srdce
klada. Na otázxu Petrovu neodpovidá Pan
z příma, nébrž z nepřímé a kladné odpovědi
jeho mohl Petr a mohli apostolé i učeníci
jasně viděti, že Pán je před jinými na mysli
má. Muuví totiž Pán o správci věrnem,jehož
Pán ustanovil nad čeledi svou, a jemuž tudy
před jinymi bditi náleží. Správcem tím jest
právě Petr, jehož Pán určil za domosprávce
církve své, jemuž tudy a V něm nástupcům
jeho jakož i ostatním správcům církve na
pomenutí k věrnosti, nezištnosti, vlídnosti,
spravedlnosti a lahodě dává, pokutou hroze
ale i odměnu slibuje 1. Cor. 4, 1. Ado
jest medle dí Pán, věrným a opatrným
správcem, jejž DPám ustanovil nad čeledisvou,abyjimdávalvčasosep?© Ohled
béře Pan při rčení tom na povahu a obyčeje
tehdejších národův, u nichz otroctví Vůbec
zdom:cnělo a několik otroků, či sluhů pří
kazných a nevolných v každem hospodářství
se nalézalo. Ve větším domě bylo čeledě
té více a pro pořádek ustanovován byval vrchni
čeledín za správce domu Či za domosprávce
nad nimi, jemuž náleželo v jistý a určivý čas
buď denně buď měsíčné jistou míru obilí
k výživě čeledínům rozdávati, což se ospem,
obrokem, nářezem nazyvá. V řečtině se
osep ten žitoméřim, žitomírou, otzonsz00vjme
nuje, ač nesestává ze samého žita, nébrž ze
všeho, co k výživě čeládky potřebno jest.
Ovsem ne všickni stejne podělováni bývali,
a mnohý více dostával podlé těžší a větší
práce své. Zevrubně V určitý právě čas
každému, co mu náležito a přislušno přidě
lovati, v tom spatřuje se věrnost a bedlivost
domosprávce. Tím učí Páu Petra a vůbec
představené církve, jakby z majetství Páně,
jehož rozdavatelé a správcovéjsou I. Cor.
4, 1. rozdavati, rozdělovata přidělovatiměli
každému dle potřeby duchovní jeho. Ma
jetství a žitomíra, již rozdavati jim přijde,
jsou svátosti a nauky a těchto dle největší
svojí opatrnosti a spravedinosti věrceúčast
ňovatt mají. K. opatrnosti té náleží, aby
ohled brali na stav a na Stáři, ješto jinou
měrou Starcové a jiuou mládcové podělováni
byti waji dle předpisu apostola Páně L. Tim.
5, 1. V násl. vv. 43—46. jedná Pan o věr
nosti a o nevěraosti domosprávce a 0 ná
sledcích obojího chování tono, což u Mat.
24, 46—52. vyloženo. Na otázku: Kdose zdá
býti služebník věrný a opatrný, bychom oče
kávali přímé odpoved: Len jest to, jenž
při příchodu pána svého co veren a pilen
sbledáa bude. Ale místo té odpovědi nalé«
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záme blahoslavení: Blažen služebník, jejž
přišed nalezne tak Čímiti a slušně se hodí
to blahoslavení, ješto pán sluhu toho, jak
dále následuje, nade vším statkemsvojím usta
noví, £. j. je) spoluúčastníkem panství svého
učiní. Nebo dobrý správce církve s Christem
bude kralovati, jak to i jindy Pán přislíbil
Petrovi Mat. 19, 23. Od dobrého k zlému
sluhoví přecházeje praví, že ho rozdělí a část
jeho položi s nevěrci, t. j. na věky jej od
soudí. Z toho jde, že Pán n+ domosprávci
postihuje 1. aby povolán byl, 2. aby se
sluhou a ne pánem býti pamatoval, 3. aby
véren byl, pána oklamati se nepodjímaje,
4. aby opatrn a moudr byl, oklamati se ne
daje; 5. aby ne ze svého, něbrž ze zásoby
Páně rozděloval; 6. aby to svým časem činil.

Na zlém ale sluhovi vídíme, 1. páno
vitost, 2. požívavost a 3. posléze opilost.
Místo rozloučí čte řecký text tuto jak u
Matouše odseče, rozetne jei, což větší důraz
nost do sebe má, viz Mat. K těmto napo
mínkám zvláštním připojuje Pán napomenutí
všeobecné, jenž každého se týká, a kteréž
tudy každý jednotlivec sobě k mysli při
poustěti povinen. Spolu tím vysvětluje, proč
onen vůle pána svého vědomý správce tak
přísně trestan byl. Onen sluha, vece, jenž
poznal vůli pána svého a nepřihotovil se a
neučinil po vůli jeho, bit bude velmi; jenžale| neznalaučinilcoramhodno,tenbit
bude skrovno. Zachoval nám větu tu jediný
Lukáš, Klade se sluha, jenž nezná vůle
Páně, proti sluhovi, vůle pána svého dobře
povědomému. Váha věty spoléhá na slově
sluha páně; povinen zajisté služebník vůli
pána svého, pokavad služby jeho se týká,
znáti a vůle páně neznámost mu za vinu
pokládati se může. Vůlé Fáné nerozumí se
jenom vůle jeho, té neb oné hodiny dojíti,
nébrž vůbec se rozumí vůle Boží, jížto chce
Bůh, abychom svatě žili a ovšem také každou
hodinu na příchod Páně hotovi byli. Toho
kdož nečiní, ač znaje vůli Páně, mnohými
ranami bit bude, ješto věda a nečině pánem
svojim pohrdati se vidí. Kdo zná a vi do
bře číniti a nečiní, tomu hřichem to jest. Jak.
4, 17.. Kdo ale nezná vůle pána svého a
čini, co hodno ran a co zlo jest, ten bit bude
málo, t. j. méně než ten, jenž poznaje vůli
páně proti ní činí. Bit bude, poněvadž již
sama nevědomost vůle Páně vinu do sebe
má a nevědomost honijak nemůže bezviniti;
ale bude toho trestu málo, poněvadž nena
lézá se tu pohrdání pánem,jak u sluhy pře
dešlého. Jest zajisté nevědomostnepřemožná
a ta bezvinná jedna, o níž ta řečinení, ješto
sluha znáti má vůli Páně; jiná jest strojená
a pitvorná, jenž svrchovanou vinu do sebe
má a 0 níž 4. 35, 5.vece: Nechtělrozuměti,
aby dobře činil. Jiná jest nevědomost pře
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možná, jenž v nestateči, v liknavosti a roz
mařilosti původ béře a tudy méně viny než
předešlá pitvorná do sebe má, avšak ťutopři
služebníku vezdy nějakou vinu sebou obnáší.
Tím více platí výrok Páné o rozdílu mezi
učiteli a učni v cirkvi; oném má podlé
úřadu jejich dokonale známabýti vůle Pána
a tudy přestoupí li zákon Páně, větší jest
vina jejich než těchto, u nichž pro zaměst
nání vécmi zemskými dokonalá známost tytýž
nemožnaa bývá. Avšak při vší nedokonalosti
poznání toho vině podléhají, poněvadž Bůh
již zákon svůj v srdce Lidské napsal Rom.
2, 15. a nadto v církvi Boží veřejně všudy
se káže a vyučuje. Nikdo Se do tmy ne
vědomosti nezahaluj a výmluvy V ní nehle
dej; nebo jiná věc jest nevěděti a jiná ne
chtíti věděti. Sv. Augustin.

Ještě Pán přičinuje k lepšímu věci té
vysvětlení pravidlo jiné všeobecné, v nemž
takořka celá náuka příčetnosti se ozračuje.
Od každěho, jemuž mnoho dáno, mnoho se
pohledávati bude, a komu mnoho svěřeno,
od toho se vice požádá. Dvě souznačné věty
jsou to, ale druhou se myšlénka stupnuje,
ana praví: více se požádá od něho. Ve větě
druhé místo svěřeno stojí v řeckém textě
uloženo, co nějaká jistina, která nemá darmo
ležeti, nébrž úroky hojnými růsti povinní.
Mat. 25, 15. n.. A tudy může se více od
toho sluhy žádati, než mu svéřeno bylo.
Když se množí darové, roste takíá účet z
darů těch vece sv. Řehoř Vel. Mnoho svě
řuje a dává tomu, vece sv. Béda, komu
kromě vlastní spásy také péče o spásu ji
ných svěřena. Od toho více se ž:dati bude,
totiž netoliko vlastní spása, nébrž i spása
lidí svěřenců se od něho požádá, pokudjí
lidem těm dopomáhati mohl. 1 dokládá sv.

ehoř, že každý tím pokorněji sobě vésti
a tim ochotněji v úřadu svém Bohu slou

'žiti má, čím větší počet mu druhdy vydá
vati přijde. Proto napsal sv. Bernard kuihu
k Eugenovi IL., ve které vece kn. 4: Pova
žuj sebe za priklad spravedlnosti, Za zrcadlo
svatosti, Za Vzornáboznosti, za obhajce víry,
ochránce pravdy a přítele a chotě Christa
atd. Sv. Pavel ad Heor. 19, 17. vece: Po
slusni budle správců svojich, a podrobte se
jim, nebo oni počet za vás vydávati budou.
Tudy mnozi se od biskupsoví odtahovali a
pro zbytí či pro nedochodení ho se na pou
štěch a skrýšech utajovali, vědouce úřad ten
pro ramena i andělská strašným byti. O Plovi
V. piše se, že byv papežem Vyv0 en téměř
omdlel a na otázku, čím by se 10dálo, od
pověděl: Dokavad jsem prostým dowuini=
kánem byl, těšil jsem se Spasení svému;
stav se biskupem počal jsem Se báti o spásu
svou, nyní vyvolen byv za papeže 0 ní téměř
zoufám,
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Tím více ale odpovědnost představen
cův církve roste, čím nebezpečnější jsou
časové, a čím snáze ztráta a zátrata z ne
dbalosti vyniknouti může. A to jest v církvi
vezdy, ješto církví bojující za pobytu lid
stva na té zemi nepřestane býti. O tom
Pán di dále:

49. Oheň jsem přišel pustit na zemi
a co chci, leč aby se vznitil? 50, Kře
stem však mám pokřestěn býti a kte
rak jsem stisněn, dokad se nevykoná!
51. Domníváte se, že jsem pokoj při
šel dat na zemi? Nikoli, pravím vám,
alebrž rozdělení. 52. Nebo jich bude
od nynička pět v domě jednom roz
děleno, tří proti dvěma a dvá proti
třem rozdělí se, 53. otec proti synu,
a Syn proti otci svému, mátě proti
dceři a dcera proti mateři, svekra
proti nevěstě své a nevěsta proti sve
kře svojí.

„Při těch obrazných slovech Páně právě
nesnáze panuje o výkladě ožné, jehož na
zem uvrbnouti Pán přibyl, k čemuž jde a
nesnázi tu zvyšuje okoličnosť ta, že text
řecký čte v dovětě ne otázavě, nébrž zvo
lavě: A kterak žádám, kdyby již rozžehnut
byl! Leč čtení to textu řeckého patrně ne
řine jiného smyslu, a také tenkráte rozdíl
jenom formálným ostává, kdybychom dovětu
dvojčlenně překládali: Což chci? O kéž by
již vznícen byl. Hlavný rozchod exegetů jest,
že jedni ožném lásku Ducha svatého aneb
Ducha sv. co dárce lásky svaté rozumějí,
druzí ale oheň ten na protivenství a proná
sledování táhnou, která apostoly a vůbec
církev zastihnou; abychom o těch mlčeli,
kteří ohném slyší to pozdvižení a rozčilení
duchové, jež náuka Páně v člověčenstvu
zažehla. Ti, jenž o lásce Ducha sv. oheň
rozumějí, 1 ti, jenž 0 pronásledováních slovo
to slyší, na písmo sv. se odvolávají. Obojí
to právem činí. Nebo nejprvé na nejednom
místě oheň jest ozvakem lásky Cant. 8, 6.,
kdež se praví, že láska jest silna jak smrt
a pochodně její že jsou jak pochodně ohenné
a plamenné. Dle skutkův apostolských Act.
2, 3. Duch sv. ve spůsobu jazyků ohenných
sešel na apostoly a v modlitbé ve svatvečer
před letnicemi modlí se církev: Oním nás
obněm Duch sv. rozplameň, jejž Pán náš
Ježíš Christus pustil na zemi žádaje, aby
Se valně rozžehnul. Ale za druhé i ti, jenž
oheň o prutivenstvích slyší, právem se mo
hou ku písmu táhnouti, ješto oheň nejednou
VYpísmě oznakem protivenství a Ssvízelů
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bývá. Tak čteme v Ž. 65, 12: prošli jsme
ohněm, t. j. znikli jsme protivenství. Jinde
Eceli. 51, 6. děkuje, že z ohně a z tísně plá
menů vyproštěn byl. Zdá se nad to i sou
vslost smyslu tomu nakládati. Výšeji v. 11,
mluvil o pronásledováních, jenž apostoly za
stihnou; tu K nim znova prohlídá. I nastává
ovšem otázka: ku kterému náhledu se při
vtělíme?

Ješto Pán vůbec o ohni mluví, vidi se
jiným nejedněm.vykladatelům obojí ten vý
klad o lásce a protivenství spojiti v ten spů
sob, že sice nejbíže Pán o lásce mluví, že
ale spolu prohlíná k těm protivenstvim, která
v zápěti po roznicení ohně lásky Duchem
svatým na zemi následovati budou. Týž oheň
Ducba svatého co oheň lásky útroby lidské
čistí a dokonalí jako oheň zlato, a týž oheň
Ducha sv. spaluje to, co slámě a plevám
rovná se; coudí totiž a soudí 1. Cor, 8, 12.
aneb raději trusky od zlata odlučuje, což
bez bolesti s jedné a bez příkor s druhé
strany se neděje. V ohni zkoušeno bývá
zlato, lidé bohulibi pak v peci ponižení Ecel.

6.
Výklad ten, jenžto slovo oheň dvojitě

béře o lásce a pronásledování spolu, obšír
néhoa úrodného smyslu píleje, tu předkuje
před výklady, kteří se buď jedním buď dru
hým jen obmezují. Oheň se uvrhá na zem;
vece Řehoř Vel., když zemský smysl ohněm
Ducha svatého roznícený spaluje pletské po
chotě. Ohněm svatým hárajíce mučevici
oheň vněšný přemobli a zkoušeni byvše
obněm Ž. 16,3. bez nepravosti nalezení byli.

Poněvadž jsem, vece Pán dále, oheň
ten uvrhnout na zem přišel, což chci, leč aby
se vznítil a rozhořel? aneb dle jiného: jak
žádám, aby rozhořel se. Zádá Pán, aby již
oheň Ducha svatého prostoupil veškeré člo=
věčenstvo a aby dobro u lidí očištěno, zlo
pak bylo zahubeno.;

Avšak to se nemůže státi, oheň Ducha
svatého nemůže lidstvu udělen býti a oni
blažení následkové nemohou průchodu míti,
leč po smrti Páně, jížto Duch sv, zasloužen
bude. Žíznil Pán po spáse lidské a pro pro
vedení jí přinesl oheň 8 nebe, ale nerozňal
se oheň, až byl na kříži rozkřesán ze zá
sluh Christových co věcného křemelu. Tudy
vece Pán: Křestem však musím pokřestén
býti. Křestem rozumí utrpení, do nehož po
topen býti měl, Mar. 10, 38. jakož vody v
písmě tytýž strasti znamenají Ž. 68, 2. Vy
svobod. mne Bože, nebo jsou vzešly vody až
k duši moji. © tom není pochybnosti. Oheň
Ducha sv. musil se na těle ukřižovaném co
na křemeni vznítiti a dřevem kiíže se živit.
Ale co značí slova Páně: A jak stisnén
jsem, až se dokoná křest ten? Jakou tíseň
rozumí, o jakém stěsnání a sklíčení mluví?
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Někteří vykládají o tísni hrůzy, bázně a
strachu před smrti, jejíž náramnou ukrut
nost jasně předvídal a jejíž pocit se mu na
manul tuto, jak nápotom Luk. 22, 44., když
pot jeho pro nesmírnou žalost stal se co
krůpěje krve, a dříve ještě Jo. 12, 17., když
pravil, že duse jeho skormoucena jest při
myšlénce na smrt, jenž nastávala jemu.
Jiní ale dovětná slova o sklíčení obdobna
býti praví slovům dovětným předešlého verše,
což chci, leč aby hořel a vykládají sklíčení
to Páně o tužbě a dychtění po utrpení, ne
jelikož utrpením bylo, nébrž jelikož jím spása
dokonána a jelikož tepruv skrze utrpení to
oheň Ducha svatého lidstvu uštědřen býti
mohl. Tak vojevoda bitvy žádá, předvídaje,
že vítezstvím svojím z rukou nepřítele ne
právě odcizenou krajinu vydobude. Tak
těhotnice, ač bůlí se bojíci, žádá poroditi.
Tento výklad jest obyčejnější, než onen a
již sv. Irén. 1, 18. a po něm mnozí otcové
svatí jej následovali. Žádal Christus Pán
Spasiti lidstvo a tudy žádal křestem křestěn
a do útrap ponořen býti, jak nápotom po
milosti Christově Pavel Fil. 1, 23. zažádal
smrti; to však nepotýká se s tím, že nápo
tom smrti hrozil se, ana tatáž smrt se strany
spásy lidské žádoucna, se strany útrap hroz
na byla, a Pán podlé vyšší stránky vůle
své ovšem i smrt volil, ač nižší stránka
chtíčův jeho se hrozná ta muka podstoupiti
štítila. Podlé toho příkladu Páně žádali
světci a světice Boží útrapy a muka pro
Christa snášeti a známa jest výpověd svě
tice; Pane, ne umříti žádám, nébrž trpěti.
Což ovšem vyšlo z ohně toho, jejž Pán po
zemi roznítil.

Což nápotom praví Pán o rozděleních
a různicech co nezbytných následcích prů
chodu ohně toho v následujících verších
51—53., to vyloženo bylo Mat. 10, 34. 35.
Domníváte se, vece, že jsem pokoj přišeldatnazemi?© Nikoliv,pravimvám,nebrž
rozdělení. Nebo v jednom domě tří proti
dvěma a dvá pro třem budou od nynička.
Matouš klade: Nepřišel jsem dať pokoj nébrž
meč; místo meče Lukáš udává rozdělení co
výklad Matoušova obrazného výrazu. Pět
či tři a dva, číslo, jež Lukáš má, jest sym
bolem nedokonalosti; že pak i v číslech
druhdy oznakové se nalézají, viděli jsme
Mat. 1, 17. Sv. Ambrož přičinuje mystický
výklad domem člověka rozuměje, V němž
tělo proti duchu a smyslové druhdy proti
mvsli povstávají. Od nynička, vece, od této
chvile nastane nesvornost, t. j.od smrti Páně
a seslání ohně onoho, jež Pán co přítomny
klade.

Ale co zadalo příčinu k těm různostem
a rozdělením, jenž nastati měly? Byla to
hlavně otázka, zdá čas Messiášův již přibyl,
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z víž u těch, jenž časům dobře rozuměli,
plynulo, že Ježíš Messiášem jest, jak na
proti tomu Pána za Messiáše přijíti zpěčo=
vali se, kdo znamením časů rozuměti ne
chtěli. Tudy vece Pán dále:

54. Pravil pak také k zástupům:
když vidíte oblak vzcházeti od západu,
ihned pravíte: Prška jde a tak to bývá.
55. A když jižný vítr váti (vidíte), pra
víte, že horko bude a bývá. 56. Pokrytci!© Tvárnostnebeazeměvíte
uvažovati, toho ale času kterak neu
važujete? 57. Proč pak též od see
samých nesoudíte co pravé jest? 58.
Když pak jdeš s protivníkem svojímwow
k vrchnímu, na cestě přičiň se spro
stiti se ho, aby snad nepřivlékl tebe
k soudci a soudce nepodal tebe biři
covi a biřic neuvrhl tebe do žaláře.
59. Pravím tobě, nevyjdeš odtud, až
i tu poslední heblu navrátíš.

Kárá Pán zástupy, jak druhdy bylpo
dobným spůsobem káral Saducey a fariséy,
že znajíce se do znamení povětrnosti, do
znaku času se znáti nechtějí. Viz Mat. 16,
2., kdež výklad nalézá se. Praví: Když
vidíte vzcbázeti oblak od zdpaďu, že k zá
padu svaté země leželo moře a odtud při
cházely deště. Vidouce, vece, oblak jíti od
západu, ihned pravite: Prška jde a tak bývá.
Důraz leží na slově ihned, jimž svrchovaná
jistota se vytýká. O jibu či jižném větru
praví: když jih váli, přimyslí z před. v.
vidite totiž ua věcech jihem pobybovaných;
vál a věje jih z pouště arabské a nesmírné
horko působí, tak že druhdy kovu pro bo
roucnost dotknouti se nelze a metalové
brýle sejmouti se musejí. Pokrytci, vece Pán
a rozumí ty lidi ze zástupu, jichžto se týká,
ana pokrytecká povaha nemálo mezi lidem
židovským skrze fariséy se rozhojnila. Po
krytci byli, kdož znajíce uvažovati povětrnost
neuvážili doby a casu, jenž právě vládla, že
totiž v ní naplněny všechny předpovědi pro
roků a že politické postavení lidu, kázaní
Janovo a divové Christovi zřejmě svědělii,
že již Messiáš skutečnéa sice v Ježíši přibyl;
bylo to zajisté zřejměji viděti, než se z před
chozích znaků povětrnost poznává. Oni ale
zpěčovali se skoumati a uvážiti dobu svou
na pokorné Páně spůsobě se urážejice. Ale
netolbko neuznávali nyní již býti dobu pří
chodu Messlášova, nébrž za spravedlivce se
majíce o pokání svém věděti nechtěli a ovšem
tedy od sebe samých bez půkazů, průkazů
a důkazů dob časových nesoudili, co pravo
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jest. A to jest, co jim Pán dále vytýká:
Proč od sebe samých nesoudite, copravo jest?
Od sebe samých, vece, t.j. vtipem a rozumem
svým vlastním proč nesoudíte, co by povinnost
vaše byla, totiž za včas pokání činiti. Neu
važovali oni doby Páně, poněvadž nechtěli
sebe souditi. Povinnost tuto Pán v násl. vv.
obrazně předkládá, představujíc pokání co
porovnání se s protivníkem, jemužto člověk
dlužen jest. Když jdes, vece, s protivníkem
k vrchnímu, na cestě se přičimzprostiti se ho.
Nejbližší slov těch smysl vyložen Mat. 5,
29—21. Důraz leží na slově jdeš a na slově
na cestě. Namítá jim Pán, žese již na cestě
k soudci nacházejí t. j. že již svrchovaný
čas jest, aby sobě usmyslili. V přenosném
smyslu protivníkem či žalobcem slyší se satan,
cestou ČaS, V něwž člověk ještě káti se může,
souucem rozumí se Christus a opravcemi roz
umějí se audělé Mat. 13, 41. jež Syn človéka

idí

pošle, aby ty, jená činí nepravosti, uvrhli do
peci ohnivé. O obávaném výsledku praví:
aby biříc tebe neuvrhl do žaláře. Pravim
tobě, nevyjdeš odtud až t tu poslední heblu
navráliš. Slovy: až zaplatiš do posledni
hebly neúprosná přísnost se namítá. Místo
hebly čte sev řeckém textu Aszróv, minutum,
nejdrobnější peníz, o němž Mar. 12, 42. Na
našem místěale slovatoho se příslovné užívá
a tudy rozdílu leptu od kvadrantu tu hnísti
nelze. Slovo až či dokavaď znamená tuto,
že do jisté doby něco se nestane, ale jestli
ta doba kdy přijdea člověk-li kdy dluh celý
zaplatí, o tom výraz ten nepovídá. Chce Pán
říci, že ten, kdo nygější dobu spásy v Christu
poskýtanou zanedbá, přísného trestu neujde.

Bylby Ježíš dále vyučoval, ale vytržen
byl v tom, jak nám Lukáš o tom dále vy
pravuje.

Hlava XIII.

1. Galileané usmrcení a4. lidé pod věžistlu
mení ku pokání nabizeji, k čemuž d. slouži
parabola o fiku tři lěta neplodném. 10.
Zena skličená v sobotu uzdravena. Para
boly 18. o hořčici, 21. okvasu. 23. Uzka
cesta spásy. ©1. IHeródes liskou nazván.
34. Výtka Jerusalemu.

1. Byli pak přítomni někteří téhož
času, vypravujíce jemu 0 Galileanech,
jejichž krev Pilát smísil s obětmi jejich.
2. A odpovídaje řekl jim: Mníite-li, že
tito Galileané většími všechněch Ga
Jleanů hříšníky byli, poněvadž věci
takové utrpěli? 3. Nikoli, pravím vám,
nébrž nepokajeteli se, všickni podobně
zhynete. 4. Aneb oněch osmnácte,
na něž padla věže v Niloe a usmrtila
je, mníteli, že oni vinnějšími byli nade
všechny lidi přebývající v Jerusalémě ?
ó. Nikoli, pravím vám, nébrž nepoka
jeteli se, všickni podobně zahynete.

Pán raluvil v předešlé kapitole posléze
o tom, jaká odplata či jaká pokuta očekává
toho, kdo tu na zemi všeho zla neodčinil.
Když to mluvil, právě přibyli někteří; byli
to bez mála poutníci, jenžto se'z Jerusaléma
navracovali do Galiléy otčiny své. A tujdouce
zastavili se aslyšíce kázaní Páně vypravo
vali, že Pilát smísil krev Galileanův s obětmi
Jejich: tím vypravováním na Pána tu otázku
podali, aby soud jeho o té události poznali.

zavinili.

Jakkoliv ale věc přednesli, to jisto, že téhož
času se to událo, sic jinak by to sotva nyní
byli vypravovali. Smisíl krev jejich s obětmi
Pilát, an je zabiti dal, když obětě své v síni
chrámové přinášeli. Jest to příslovné rčení,
aniž doslovně se vykládati má, značíc toliko,
že lidé ti při obětování svém usmrceni byli.
Byli to Galileané, a ješto Pán v Galilei po
nejvíce úřad svůj vykonával a apostolé z Ga
liléy rodem byli, tudy tím více věc ta se
Pána dotýkala. Ozvláště ale věc ta, že právě
při skutku pobožnosti zabiti byli, zdála po
tvrzovati tu u Židů zavládlou (Jo. 9, 2.)
domněnku, že smrt svou nějakými bříchy

Ze hříchu sice povstávají veškery
strasti, kteréž na člověčenstvovůbec připa
dají a v tom oni pravdu tušili, ale v tom
bloudili, že se domnívali, že nehody, jimiž
člověk ten a onen sklíčen jest, následkem
vlastní viny vezdybývají. Tomuzajisté takto
nebývá a tím méné souditi lze bylo, žeby
lidé, jichžto svízelyalopoty nezastihly, žádných
vin do sebe neměli aneb alespoň menšími
než nešťastníci hříchy stíženi byli. Proto Pán
té příležitosti užívá ke vzbuzení ku pokání
nad vlastními hř.chy. Příhoda zde dotčená
z historie nám známa není, poněvadž ji Josef
Fiavijský nezaznamenal. Tudy marně jest
domýšleti se jisté příhody a k událostem se
táhnouti, které s nehodou tou ničeho činiti
nemají, jak to někteří vykladači učinili do
mnějíce se, že to byli nášlapciJudy Gaulo
nitského, o němž Act. 5,37., aneb že se to
stalo, když Pilát na Samaritány na hořeGa
rizimě a v osadě Tiribatě se přihnul, tehdá,
když pokladač nějaký je byl omámil a jim

9+
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svatá osudí na těch místech od Mojžíše scho
vaná ukázati se zamluvil (Jos. ant. 18, 5.).
Prvá událost se před více než dvacíti léty
stala a druhá se nestala vJerusalémě a také
něco později připadá a tudy se zde slyšeti
nedá. Nejpodobněji ještě se položiti může,
že lidé ti nějakým spůsobem do zbouření za
příčinou vzatých na podzemné vodovody od
Piláta peněz chrámových (Jos. ant. 18, 3.2.)
potažení byli. Ostatně z předloženého při
Galileanech řeckého artikulu patrno, že věc
ta vůbec známa byla a vnárod prohlukla a
zdá se, že na některé z tří hlavných svátků
se stala, totiž za velikonoci, neb za letnic
aneb za svátků stanů.

Pán odpovídá tak, aby z odpovědi jeho
jistý náhled o nehodách cizích čerpati a spolu
pobídku k vlastnímu napravení bráti mohli.
Bůh nehned hříšníků trestá, nébrž s nimi
shovívá pokání jich očekávaje Ez. 10. 42.,
dobrým a zbožným ale strasti a nehody
posýlá, aby je více- očistil a tím větší v nebi
odplatou obmysliti mohl. Mniteli, vece Pán,
že byli Galileané ti vělšimi než ostatní vinniky ?
A hnedodpovídá: Nikoli, nébrž nepokajete-li
se všichni,podobně zahynete. Místo byli hříšní
ky raději přeložiti chtějí text řecký stali se,
U.j. prokázání byli co hříšníci od Boha ne
hodou onou na ně seslanou; leč jiní myslí,
že slovo syévovro stojí proto, poněvadž ččus
žádného aoristu nemá; proto vulgáta klade
fuerint. Ze slova podobně zhynete odvětovali
někteří, že Pán tu prohblídá ke zkáze města
Jerusalé na, přiníž veliká část národa násilnou
smrtí zahynula. Avšak lépe jiní pokládají,
že Pán ověčné smrti mluví, smrt lidí oněch
časnou Goobraz věčné smrti vystavujíc.

„Jiného příkladu Pán sám dotýká vdá
lejší ř:či, totiž nehody, ve které se shroutila
veže v Šiloe a pod ssutinami svými osmnácte
osob pohřbila. Ani té nehody neznáme, .ač
možno, čeho se domnívají někteří, že věže
ta při stavění od Piláta onoho vodovodu se
sesypala. V Sžloe, vece aneb jak též možno
přeložiti u Siloy; byla věž ta u Siloy stu
dánky bez mála jednaz těch, jimiž zeď Jeru
salémská, jenž dle Jos. bell.5,4,2.se k jihu
nad pramenem Silojským nachylovala, osta
vena, opevněna a okrášlena byla; ač jiní
vykladatelé nesprávně smyslí o nějaké věži
ve vesnici Siloe k jihovýchodu za Čedronem
potokem rozložené. Siloa či Siloam noso
vaným výhovorem, studánka či rybník ležela
na úblu jihovýchodním města, přiústí údolí,
jimž se Moria hora od Sionu dělí. Í to ně
kterým náhodou, některým pokutou pro hříchy
zaslouženou se býti zdálo; Pán ale učí, že
takové u->dsy mimosebe pustitia při tako
vých a podobných pohromách zrak k duši a
k svědon.í svému obrátiti máme, abychom
sami podobné nehody druhdy na soudu ne
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zakusili. Obojí případ stejnou řine náuku,
rozdíl toliko, že tam Galileané, tu Jerosoly
mitané jsou ažetam nehoda naně připadla
od Piláta, tuto ale od samého jakoby od
Boha na ně seslána byla. Tudy větší váhu
má příklad z druhé nehody vzatý, že ani
při takových náhodách nešťastných nesmíme
k soudu svému druhých lidí potahovati. Tak
učil nás Pán všecky příhody, nehody a náhody
k sobě potahovati a jich ku polepšení svému
a ke své spáse užívati. Ostatně vylití krve
vyobrazovalo předvěstně vylévání krve při
zboření Jerusaléma a sesutí se věže před
z načovalo zboření chrámu.

K důraznějšímu toho do lidských myslí
dotisku ještě Pán parabolu o fíku přičinuje.

6. Povídal pak i toto podobenství:
Strom fikový měl někdo štípený ve
vinici své a přišel hledat ovoce na
něm a nenalezl, 7. I řekl k vinaři:
Aj léta tři jsou, co přicházím hledat
ovoce na fiku tomto a. nenalézám ;
vytniž tedy jej, nač taky půdu vytra
vuje? 8. On ale odpovídaje dí jemu:
Pane, ponechej ho itoho léta, až oko
pám jej a osypu hnojem, 9. kdyby
asnad přinesl ovoce; pakli nic, nápo
tom vytni jej.

Parabolu béře Pán od fíku podlé povahy
země svaté, v níž fikové velmi se rodili a
spolu s vinným kmenem K nejrozsáhlejší m
úrodám krajiny té patřili. Vinice se neměly
sice osívati semenem nějakym, ale 0 Stro
mech, žeby v nich býti neměli, nic nestojí
v zákoně Deut. 22, 9. Také Úik, jak po
znamenávají vykladači, patří k ušlechtilejšímstromůma lidisraelskýbyllidemknězským
Exod. 19,6. od Boha vyvoleným, a fik sym
bolem jeho byl. Nebo, vece sv, Ambrož,
na stromě tom Spatřuješ, že místo květu
ovoce vyluzuje a ovocem ovoce vypuzuje.
Tak židé jak ranní fikové opadli a na jich
místo jiní vštípeni byli. Panem vinice jest
Bůh, /ikem jest lid israelský. Po několi
kráte poslal Bůh učitele a napomínatele k
Jidu svému, kteří-by ukázali mu, jakby do
brých skutků píleti a plodonosným ve cnostech
býti měl; nenalezl ale dobrých skutků, nébrž
jen obřady vněšné. Vinařem rozuměj Chri
sta Pána, kterýž po jinych lidu vzdělavate
lech, po Mojžíšovi, prorocích, svatovládcích,
s nebe přibyl, aby lid k nesení dobrého
ovoce přivedl. Tři léta znamenají dlouňo
čekání, trpělivost a shovívavost Boží, kterouž
hříšníky ku pokání zůve. Tý: léta, vece,
poněvadž plodonosný fik slétem třetím jistě

řináší Ímž se značí, že pán vi
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nice tak dlouho čekal, jak dlouho čekání
toho povaha přírodná stromu toho vymáhala;
při jiných rodech bylo by očekávání to déle
trvalo. Nebo Bůh u jiných déle, u jiných
kratčeji shovívá. Vulgáta čte: anmnitres
sunt, eď ouo vemo atd., jak rukopisové B.
D. L. čtou ag' ov; leč rkp. jiní slovo ex
guo, dg' ov, vynechávají a tudy přišlo by
přeložiti aj dři léla jsou, přicházím atd. tak
že příchod neopakoval se po tři léta, nébrž
jednou teprvé po třetím létě se stal. Smysl
se sice nemění; leč při čtení prvnějším péče
Páně lépe a zřetelněji vyniká. Svatí otcové
vůbec třemi léty rozumějí též troje občasí,
kterým Bůh vzdělavače poslal lidu svému,
dobu zákonodání na Sionu, dobu prorockou
a dobu poslání Messiáše; aneb, jak druzí,
čas předzákonný, čas podzákonný a čas po
zákonný, jakož i ve třech létech naznačena
nalézají tři léta, jimž Pán úřad učitelský
vedl; hojemstvím či čtvrtým rokem rozumí
se potom čas ode vstoupení Páně do zkázy
Jerusaléma.

Vytni strom, poroučí Pán, dřikráte jsem
přišel hledat ovoce a nenasel jsem. Příchod
Páně značí odvídání, oblédání a napomí
nání lidu ku pokání. Vyřétijest samozřejmě
záhuba. Nebo, udává Pán vinice příčinu,
nač i půdu vytravuje Či vypráznuje, práznou,
neužitečnou činí, vláhu a mízu vytahuje,
sílu jiným stromům a jich plodům ujímá
a tudy příčinou jest neúrody jiných rostlin.
Židé netoliko se neobrátili, nébrž také pří
činou byli, že národové jiní královstvím
Božím opomítli. Vinař ale prosí za fík a
ujímá se ho, tím svou k němu přilnulost
a o něj dbalost na jevo dávaje, an ozvlá
štní péči mu tenkráte chce věnovati, když
fik již sám sobě zanechán bývá. Okopám a
ožnojim jej, vece, aby Pána k ušetření na
vésti mobl. Samozřejmo jest, co se tím
orodováním vinaře vyrozumívá. Lid isra
elský nepřijav Christa, zpičen měl býti a
zkázu vzíti, ale Ježíš na kříži volal: Otče,
odpusť jim, nevědi co činí, a ta čtvrtá lhůta
povolena byla israelskému lidu, I ostali
apostolé po dvanácte let mezi Zidy v Pa
Jestíně, aby snad lid ten usmyšlil sobě a na
pokání se dal. Byla jich přivinulost k lidu
veliká, modlitby za národ ten konali a ne
ustále vzdychali, sebe v obět za lid vydá
vajíce, jak Pavel vece Rom. 9, 4. A Pán
zázraky a divy dal jim činiti, aby božského
poselství jejich potvrdil. Stalo se všechno,
co se ke spáse Židů jenom státi mohlo, tak
že pramenové milosti Boží na nich Se vy
čerpali. Vyplnilo se to, co Bůh praví o témž
lidu Is. 5, 4: Což jest, co jsem jestě měl
činiti vinici své a neučinil jsem ? Pozoruje se
tytýž v historii, že Bůb mnoho činí pro ná
rody před úpadem jejich, pádu je uchrániti
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hodlaje. Ale i to pozoru hodno, že se pfe
sličně v případnosti fíku toho zrcadlí vý
konové pokání lidského, kopáním hluboké
se pokoření a hnojením slzy a pláč pro hří
chy, jakož i všechny na se vzaté pokuty
a všeliká úsilí o polepšení života se ro
umějí. Při slovech: kdyby snad přinesl ovoce
atd. není dověty, která se zam čením vy
pouští; ovšem tu přimysliti se musí, kdyby
nesl ovoce, zachováš jej, ušetříš bo. Sic ji
nak nápotom či přísťé t. 1. za rok podetneš
jej; nebo o jeden rok prosil ku shovívání
s fíkem. Podetnes, vece vinař, nedí podetnu
já, ješto podtínání a nepodtínání stromu od
vůle Páně závisí. Tu přestává orodovati za
strom a zanechává ho osudu či raději úsudu
Páně. Čas uložen bývá od Boha člověku
jednotlivému i celým národům vůbec a ve
směs, kdež ovoce pokání očekává se od něho;
přejdeli doba ta a neužijeli ji člověk aueb
národ, tedy ho neočekává leč vytětí čili
zábuba věčná a všeliké světců a světic Bo
žích orodování za něho přestává.

Klade Lukáš nyní uzdravení ženy v 80
botu, jehož ostatní evangelisté pomíjejí. V
tom příběhu se nám neúrodnost a bezplod
nost dotčeného fíku očitě vystavuje. Dí:

10. Vyučoval pak ve sbornici je
jich v sobotu. 11. A aj žena (byla
tuto), jenž měla ducha neduhu let
osmnácte a byla shrbena a nijak ne
mohla vzhůru patřiti. 12. Uzřev pak ji
Ježíš, zavolal ji k soběa vece ji: Zeno,
rozvázána jsi od neduhu svého. 13. A.
vložil na ni ruce a ihned zpřimila se
a velebila Boha. 14. Odpovídaje pak
náčelník sbornice hněvaje se, že v 80
botu uzdravil Ježíš, povídal zástupu:
Sest dnů jest, v nichž náleží pracovati,
v těchto tedy přicházejte a dávejte se
uzdravovati a ne v den sobotný. 15.
Odpověděv ale jemu Pán řekl: Po
krytci, každý z vás v sobotu neodva
zujeli vola svého, neb osla od jeslí a
nevedeli ho napojit? 16. Tato pak
dcera Abrahamova, kterouž svázal sa
tan aj osmnácte let, neměla býti roz
vázána od pouta toho v den sobotný?
17. A když to povídal, zardívali se
všickni protivníci jeho a veškeren lid
radoval se ze všeho, což se slavně
stávalo od něho.

Přečasto vyučoval Pán v synagógách
či sbornicech, poněvadž se tam lidé scházeli
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dílem k modlitbám dílem právě ku poslou
chání slova Božího. Ve kterém městě se
dnešní vyučování Pánědálo, nedí sv. Lukáš;
v textě feckém stojí v jedné niž ze zbornic
bez dálejšího určení. Do synagóg přicházeli
také lidé, kteří Pánu nenakládali, ač ne
jsouce zjevuí nepřátelé jeho, aniž tudy pro
polapení v řeči ho následujíce: lidé namnoze
neteční a obojetní, kteříž ale slovem Páně
pravdě získati se mohli.

Když tam učil, aj přibyla žena za Pánem,
nemohši se bez mála nikde jinde až k sa
mému Pánu octnouti a o uzdravení ho po
prositi. Měla ona ducha neduhu; ochabeny
měla svaly a neduh ten, ochablost ta po
cházela od zloducha a překážela jí přímo
choditi. Chodila shrbena, skrčena a nicí a
měla shrnuta prsa a záda aneb jednu z těch
částí a ochrnulou byla majíc symptósu, jak
ochrnulost tu Hippokrat jmenuje. Trvala ta
její ochablost skrze osmnácte let a proka
zovala se býti neshojitelnou. Jindy Pán
očekával, až ho neduživec o uzdravení po
prosil; tentokráte aule volá ženu k sobě,
zvláštní milost jí proukazujíc a tím zázrak
ten všemu lidu přítomnému patrnějším čině,
jak podobně učinil s člověkem, jenž suchou
ruku měl 6, 6. Mr. 3, 1. Mt. 12, 10. a jak
ještě se všemi lidmi činí všechny rovně
sklíčené a hříchův břemenem stížené k sobě
volaje Mt. 11, 28: Fojďte ke mně, kteři
trudile se a obližení jste a já občerstvim vás.
Zena ta, jak otcové svatí praví, představo
vala člověčenstvo, jenž schlumeno jsouc a
stlumeno k zemi jen po věcech světa touží
a zpřímeno bylo opět od Christa, aby k nebi
pohlédati a věcí nebeských píleti mohlo.

Di ženě Pán, když k němu se přiblížila,rucenanipoloživ:© Rozvázánastodne
duhu svého. Sv. Lukáš sice napřed slova
Páně uvádí a potom tepruv praví, že Pán
na ni ruce položil; ale z jiných míst a ze
samé věci zřejmo, že slova ona promluvil
k ní, ruce na ní položené maje. Položil na
ni ruce, aby moc svou a milosrdenství svoje
čí ochranu svou nad ní ukázal, ruce ty, ji
miž, jak sv. Cyrill Alex. praví, nebesa uči
něna byla a jejichž moc ovšem ďábel, jímž
žena ona sklíčena byla, pocítil a tudy ihned
ženu opustil, načež ona se zpřímiti mobla.
Nedí rozvazuj? tebe, nébrž rozvázána jsi od
nedubu; což větší důraz do sebe má, a v
řeckém textu jest perfectum drokélvam,
jímž se ihned stalé a spolu trvanlivé uzdra
vení vyjádřuje. Položil ruce, aby i obřadům
v církvi důstojenství zjednal. Načež žena
ihned ozdravévši Boha velebila, díky jemu
vzdávajíc.

Přednosta sbornice měl se z toho spolu
s jinými radovati a nejpřirozeněji bylo, aby
spolu Boha velebil. Ale nic toho nečinil,

Lukáš XIII, 10—17. Žena v sobotu uzdravena.

něbrž naopak ujal siovo, aby hněvu svému
průchod spůsobil; hněval a zlobil se zajisté, že
uzdravení to stalo se v sobotu, ješto se mu
to zdálo proti zákonu čeliti podlé náhledu
nepravého od Christa i jinde (6, 6.ajj.) ká
raného. Domníval se bez mála, že ta žena
tak dlouho nemocna byvši ještě po jeden
den onu nemoc snášeti mohla, aby tepruv
v den všední a nesvátečný uzdravena byla.
Hněval se pod pokrovem nějaké pro zákon
horlivosti; byla to ale závist, kterouž pod
zástěrou tou ochladiti a na Pánu nějak po
mstiti se hodlal. Tudy jej Pán nazývá po
krytcem. Dí pokrytci v plurále, spolu tv za
hrnujíc, jenž s ním stejného byli smýšlení
a stejně toliko o vpěšnou napohlednost, ne
však o skutečnou cnost usilovali. Hněvu
svého ale ten sborničný neosmělil se vyjá
dřiti ku Christu, ba ani k ženě té, v tom
nějakou slušnost zachovávaje, či raděj Páně
většího důrazu se obávaje; raději oslovil ve
škeren zástup, aby již dále v sobotu nikdo
nepřistoupal a ode Pána uzdravení nežádal.

est dni ku práci, vece, určeno, za techto
přicházejte a uzdravujte se, ne pak v den
sobotný. Kladl i on jak druzi ze stavu jeho
a z fariséů vůbec veškerou vábu na zápor,
na ostatní práce, na odpráznění se, zapomí
naje, že svátek Boží spolu k radosti od Boha
jest ustanoven a že žena ona ve sklíčenosti
svojí ani se radovati ani pravého pokoje a
odpočinutí, k čemuž přece svátek určen jest,
užiti nemohla, leč neduhu toho zbavena byvši.
Tudy právě se nejlépe hodilo, aby v den
svátečný uzdravení její se dálo. Hájí Pán
skutku svého důvoděním od menška k většku.
Dí: Každý z vás v sobotu neodvazujeli vola
svého neb osla od jesli a nevedeli ho napojit?
Tato pak dcera Abrahamova, kterou svázal
salan aj osmnácte let, neměla býli rozvázdna
od pouta v den soboty? Každé slovo má
důraz do sebe. Již hned prvá slova každý
z vás pro sílu větší se napřed kladoua jimi
Pán z vlastního jich příkladu námitku sbor
ničníkovu odráží. Dále odvázání od jesli
kiade proti rozvázání od dabla, den klade
proti osmnácti letům, vola a osla klade proti
dceři Abrahamové, ješto dcera Abrahamova
podlé obrazu Božího stvořena, voli však a
cokoliv Bůb stvořil, lidem pod moc a jak
Z. 8, T. vece, pod nohy poddání jsou. Nad
to dcera Abrahamova patřila k lidu Božimu,
nemohla tedy déle pod moci a tak řík je
pod nohama satanovýma ostávati. Odvazo
vati od jeslí a vésti k napájení mnohem víceprácestojí,nežlirukouskládáníma slovpři
tom pronešením člověka neduhu zbavovati;
jestli tedy ono se jim nezdálo potýkati s před
pisy zákona, tím méně mohlo toto zákonu
odporovati. Podlé některých svatých otců
Pán vola a osla jmenuje nějakou narážkou



Lukáš XIII, 18—21. O horčici a kvasu. 22=-30, Úzká cesta spásy.

na slova Hospodinova Is. 1, 3. Zná vůl
majetníka svého a osel jesle pána svého,
Israel ale nepoznal mne. I ta slova Páně:
aj již osmnácte lt mocnost řeči zvyšují,
ovšem v samé skutečnosti základ majíce.

Jestli sobě onen sborničný usmyslil, ne
praví písmo, toliko že protivníci zaráželi,
zastyzeli se, klade; lid ale nejsa zaryt a
oslepen tak jak představenci jeho duchovní,
velebil Boba, radoval se ze všeho, co se dá
lo neustále ode Půna; nebo v řeckém jest
příčestí přítomného Času ywouévors. Pře
ložili jsme ostatné dle vulgáty byla žena,
jenž měla v. 11., ač jiní slovo 4v, když 8 pří
čestím Spojeno jest, za sponu legickou jen
berou a proto předpokládají: A7 žena jedna
měla ducha neduhu. Místo zavolat ji k sobé
chtějí méné vhodně překládati: přimluvil ji.
V. 15. místo ale, dě, dle BD L čtou Jivídie
A E F. ovv, tedy; tím jen logická povaha sou
vislost: měni se.

Chtěl pak Ježíš okázati, že ta licoměrnost
farisejská nebude na věky trvati a vládnouti,
nébrž že veškeren řád sýnagógy ustoupí no
vému, posud ovšem nepatrnému řádu Nového
Zákona. Tu do budoucna zrak upřímil a

čáku širého rozkvětu církve Boží. Tudy
předkládá dvě paroboly, s nimiž jsme sejiž
dřívěji u druhých dvou synoptiků Mat. 13,
31. n. Mar. 4, 31.,n. potkali. Praví:

18. Povídal tedy: Čemu podobno
jest království Boží a čemu připodob
ním je? 19. Podobno jest zrnu hor
čičnému, kteréžto vzav člověk, zasel
do Zahrady své, a vzrostlo a stalo se
stromem velikým a ptáci nebeští oby
dleli na ratolestech jeho, 20. A opět
pravil: Čemu připodobním království
Boží? 21. Podobno -jest kvasu, jejžto
vzavši Žena zadělala do mouky mírek
tří, až zkynulo všecko.

Ješto sv. Lukáš spojky tedy užívá a s
předešlou událostí dvojí tu parabolu váže,
musíme za to míti, že Pán paraboly ty jindy
již přednášené Mat. 13, 31. n. Mar.4,31.n.
tuto opětoval; což sličně přiléhá k té od lidu
projevené nad skutky Páně radosti, která nej
krásnější náděje zbuzovati musila. Otazně
předkládá paraboly, jak Mar. 4, 30. pro dodání
řeči většího důrazu. Táže se: komu připo
dobním či přirovnám království Boží t. j. jaký
obraz k tomu nejlépe přiléhá? Očekávali lidé
vznešeného od velikých věcí vzatého přirov=
nání. Ale Pán klade o skrovném zrnu a 0
kvasu. Výklad viz Mat. 13, 30. nn. Sw. Petr
Chrysolog vidí ve stromě horčičném protivu
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stromu svodnéhov ráji a v ženězadělavatelce
spatřuje Marii pannu, z níž se obrození či
Obroditel narodil.

Přednesev pak podobenství bral se Pán
tam, kde především zrno zaseto a kvas za
dělán býti měl. Vece o tom Lukáš:

22. I ubíral se po městech a ves
nicech uče a cestu konaje do Jeru
saléma. 23. Řekl pak jemu někdo:
Pane, máloli jest těch, jenž spaseni
budou? On pak řekl k nim: 24. Zá
paste vejíti těsnou bránou, nebo mnozi,
pravím vám, hleděti budou vejít a
nebudou moci. 25. Když pak vejde
hospodář a Zavře dvéře, počnete vně
státi a tlouci na dvéře řkouce: Pane,
odevři nám: a odpovídaje řekne vám:
Nevím, odkad vy jste. 26. Tehdy
počnete povídati: Jedli jsme před te
bou a pili a na ulicech našich jsi učil.
20. I řekne vám: Nevím, odkad jste;
odstupte ode mne všickni činitelé ne
pravosti. 28. Tam bude pláč a skři
pot zubů, když uzříte Abrahama a
Izáka a Jákoba a veškery proroky v
říši Boží, sebe však vystrkované ven.
29. A přijdou od východu a západu
a severu a jihu a ustolí se v králov
ství Božím. 30. A aj! jsou poslední,
jenž budou prvními a jsou první, jenž
budou posledními.

Co tuto Pán praví, také jinde již pra
veno nalézáme. Mat. 7, 18. n. 8, 11. 19, 30.
25, 12.,kdež slova ta místněji vyložena. Jednak
předce něco přidati náleží. Pravil věci tyto
ubíraje se cestou do Jerusaléma, o které
jsme výše (9, 57.) jiš místněji mluvili a kdež
jsme poznali, že cesta tato Páně se sbíhá
8 onou u Jana 10, 29. cesteu, kterouž Pán
na svátek posvícení chrámu do Jerusaléma
vykonal. Někdo z průvodčích Páně uslyšev
podobenství horčice a kvasu o království Bo
žím (18. v.) vznesl na Pána otázku, mno
holi jich do království toho přijde. Může
meli souditi z titulu Pane, jejž dává Christu
Ježíši, byl muž ten učenikem Jeho, čemu
očividaě nevadí, že Pán s odpovědí svou k
celému zástupu se obrací, ješto otázka ta
ková tehdá vůbec se přetřásala a všechny
mysli zajímala. Pán neodpovídá přímo a
theoreticky, nébrž námětek odtud béře ku
mravné pobudce, a proto se ke všechněm
s odpovědí obracuje, z čehož onen tazatel
sám se dálejšku dovtípiti či raději k mysli
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své připustiti mohl. Zápasže, vece, vejíti těsnou
bránou, nebo mnozi hleděti budou vejiti a ne
budou moci. Zápaste, nedí snažte se, Usi
lujte, nébrž zápaste, což svrchovanou snahu
a největší úsilí značí. Místo ččěsnoubránou
čte text řecký důrazněji úzkými dveřmi či
vrátci; tím namyká na dům, v němž mimo
obyčejných dvéří ještě těsná bránkači úzké
vrátce se nalézají a lidé do domu toliko těmi
a to jen do jisté doby, dokud hospodář dvéře
nezavře, se pouštějí; dveřci těmi tím světleji
se vystihá, že nesnaden a těžek jest vchod
do království nebeského. Dí tedy Pán: Místo
všetečného se na množství spasenců otazo
vání raději sami se přičiňte, abyste od něhovyloučenínebyli;nebotuvšemožnéhoa 8vr
chovaného úsilí potřebí. Byla průpověď ona
již z horného kázaní Mat. 7, 13. lidu známa
a tudy Pán bez dálejšího jí vysvětlování
klade na dřívější výpověď svoji jakoby od
kazujíc, což zvláště z artikulu textu řeckého
patrně se vidí, 6. di z7g ozevije Ovoag, lou
úzkou brankou, o které jste totiž slyšeli.
Jiní za to mají, že se Pán netáhne k svému
dřívějšímu výroku, nébrž ku pravdě vůbec
přijaté, a že tudy artikul v řeckém textu
stojí. Ale prvnější náhled průvodnější jest.
Zápaste, di, těsnými dverci vejíti, ješto mnozí
hledati budou vejiti a nebudou moct. Ve
slovech těch zahrnuje se odpověď Páně na
otázku onu, že totiž mnozí nevejdou do krá
Jovství Božího. Hledači, hleděti budou, chtíti
budou vejíti, ale nebudou zápasiti; vejíti
budou chtíti, ale bez mála vratoma a bránou
prostrannou, nevšak těsnými dverci, kady
jedině se hosté do domu připouštějí. To
jest, zachce se jim po království nebeském,
ale nepůjdou -cestou pokání a sebezapírání
a tudy nevejdou do něho.

Jiní ale jzanedbají dobu, ve které ho
spodář do domu vpouští a o těch mluví v.
25.: Když vejda hospodář dvéře zavře, po
čnete vně státi a na dvéře ilouci a říkali:
Pane, odevři nám, a on vům řekne: nevím
či jste; tehdy počnete řikati: Jedli jsme v
přitomnosti tvé atd. Předvěta v řeckém textu
se netáhne celým 25. veršem, aniž dověta
počíná s v. 26. slovem tehdy, či tenkráte,
zórs, (počnete řikati), jak některým se zdá,
nébrž na předvětu když vejda hospodář dvéře
zarře ——dověta začíná slovy počnete vně
stáli; za'Loů příčinou vulgáta částici xať,
jenž se čte v. řeckém textě před slovem (xai)
dočno9s vynechala, aby dověta tím zřejměji
vynikala. Místo: Když vejda hoszodář dvéře
zavře, čte text řécký: Když byl povstal ho
spodář a dvéře zavřel. Což jiného smyslu
nedává, ale jiný obraz namyká. Dle textu
latinského hospodář přichází pozdě a tudíž
zavírá nehodlaje žádnéhojiž pustiti; dle textu
řeckého vhodněji a sličnějí hospodář dlouho
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již očekával příští nedbalých a opozdilých
domácníků ; nyní již toho čekání se nabaživ
povstává, zavírá dvéře a 8 čeledí nedbalou
nápotom co S Cizinci zachází. Dvakrát se
domáhají vejíti; dvakrát důvody, proč by
připuštěni býti měli, udávajíce: Pane otevři
nám, ješto jsi pánem naším a my tvojí če
Jedi. Když je ale odbývá Pán: nevím od
kad t. j. ze které rodiny, ze kterého domu
jste, nejste totiž z domu a z čeledi mojí,
tedy oni novými se dobývají důvody: pil
jsme a jedli jsme s tebou či před zraky tvými
co spolustolitelé tvoji. [opětuje Pán odpověď:
neznám vás, nevím čí jste; ale s těžší a dů
raznější hrozbou je odbývá, an vece: od
stupte činitelé zla. Patrně se naskýtá ná
uka, Že mnozí se spásou Svojí se minou,
poněvadž se opozdili s pokáním, jakož i
také ta, že vněšné ku Christovi se hlásení
člověku k dosažení spásy nestačí, jestliže
vniterně se všemi silami duše svojí k němu
se nepřiznává. Kdo vyznávaje Christa skutky
jej zapírá Tit. 1, 16., ten činitelem či tro
pitelem a pachatelem nepravosti jsa ode
Christa na soudu odeznán a zavržen bude.
Ale i0 národu židovském platí, že ho očekával
Hospodin dlouho do noci; ješto ale nepři
hlásili se za časné doby, tudy vesměs zavr=
ženi a pohané na místo jejich přijati byli..
Odvolávali se Židé na pojití svoje z Abra
hama a dobývali se všetečně a úrupně na
Boba, práva jakoby svého se domáhbajíce,
ješto k lidu Božímu náleželi. Pravili jako
by: Zda jsi s námi nepřebýval, zda jsme
nestolili s tebou? Ale veškero to vněšné
s Pánem spojení bez vniterného sejku Pánu
přivinutí nespomohlo jim a neodvalilo od nich
zavržení jejich ode Pána.

Slova dálší Páně důraz zvláštní mají.
Dí jim Pán: Tam bude pláč a skřipot zubů,

když uzřite Abrahama a Izáka a Jákobaa
veskery.proroky v říši Boži, sebe ale vystr
kovány ven. Tam, vece, kam totiž odejíti
musejí odbyti byvše ode Pána; skřipot a
skřehot a pláč s jedné strany a patření na
slávu Abrahama, jehož potomky se býti
pravili, a na pohany odevšad sešlé a s Abra
hamem stolující s druhě strany, ten rozman
řeči Páně velikou moc přidává. Praví se
vystrkovány Či vyvrhovány sebe uzříte, ač
ani vpuštěni nebyli, poněvadž k domu a k
rodině náleželi. Viz ostatně Mat. 25, 41.
8, 11. O prvních, jenž dříve prvními byli
za Starého Zákona, nyní ale posledními se
stali Christa nepřijavše a pohanům dřive po
sledním nyní předek dali, a o místaějším slov
těch výkladě položeno u Mat. 19, 30.

Následuje Lukovivlastitá událost o tom,
kterak fariséové čiHeródes Christa sprostiti
se chtěli:
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31. Téhož dne přistoupili někteří
fariséové povidajíce jemu: Vyjdi a
ber se odtad, nebo Heródes chce tebe
usmrtiti. 32. I vece jim: Jděte a po
vězte lišce té: Aj vymítám zloduchy
a uzdravení vykonávám dnes a zítra
a třetího dne dokonám. 33. Alevšak
musím dnes a zitra a pozejtří choditi,
poněvadž nenáleží proroku umříti kro
mě Jerusaléma. 34. Jerusaléme, Je
rusaléme, jenž zabíjíš proroky a ka
menuješ ty, kteří se posýlají k tobě!
Kolikrát jsem chtěl shromážditi děti
tvé jako slepice hnízdo svoje pod kří
dla a nechtěl jsi! 35. Aj zanechá se
vám dům váš pust. Pravím pak vám,
že neuzříte mne, až přijde když ře
knete: Požehnaný, jenž se béře ve
jménu Páně,

Co se zde vypravuje, dálo se na cestě
do Jerusaléma, kdež Pán byl bez mála do
Zájordání Heródovy Antipovi příslušného při
byl, ač dle jiných se to u Tiberiady stalo.
Přistoupili fariséové ku Pánuťéhož dne, vece
Lukáš, totiž když byl člověk, o němž pře
dešlo, otázku o množství spasenců na Pána
vznesl. Méně vhodné čtění čte též hodiny.
Pravili oni Pánu: Vyjďi a ber se odtad
čšehůs zai moosvco; slovo vyjdi zří k domu,
v němž se Pán zdržoval, slovo ber se zří
ku krajině; dvou imperativův užívají, aby
nevyhnutelnost rady své dolíčili. Mysleli
a myslí mnozí vykladatelé, že sobě fariséové
to, jakoby Heródes Christa usmrtiti žádal
vymyslili, buď aby se ho a výtek jeho pod
přátelským pláštěm sprostili, buď aby ho
tím spíše do rukou svojich v Jerusalémě
dostali, ješto věděli, že do Jerusaléma za
měřil. Ale z odpovědi Páně vysvítá, že při
šli na pobádání Heróda Antipy, jenž Christa
Pána nějak obával se 9, 7., ješto jím i na
Jana Kř. od svědomí svého upomínán byl,
a ješto se mu pro neustálé lidstva za ním.
hrnutí nebezpečným viděl. A snad se ně
jakého proti Římanům spiknutí s jeho strany
obával, záměrů Páně duchovných ovšem oce
niti a vážiti neuměje, avšak ani tam předce
zlostí svou nedospěv, aby Pána skliditi dal,
jak to byl Janovi Kř. učinil. Použil k té
lesti své Heródes fariséů, jenž 5, 17. po celé
zemi roztroušeně žili a jejichž proti Christu
nenávist dobře znal a věděl, že samým jim
na zbavení se Pána a vydobytí ho odtud zá“
leží. Tak se zdála Heródova lest dobře
ustrojena býti k odbrožení Pána z míst jemu
přislouchajících. Leč Pán prohlédal úmysly
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Heródovy, aniž nějaké výstrahy a rady cizé
potřeboval, aniž obával se smrti, věda jasně,
kdy a kde se ji podrobí. Ale než žel svůj
v té příčině vyslovil, odpověděl: Jděte a po
vězte lišce tě. Takto Heróda nazývá pro
chytrost, úlisnost, pro zlost a choulostivost
celé té rodině vlastivou, a nedobře ti vy
kladači vidí, jeaž mysli, že by odpověď tý
kala se fariséů, kteréžto prý společně tím
jménem jmenuje, že se Pána pod pláštěm
přízně zbaviti hleděli. Heróda se týká od
pověď Páně a jak Tiberiova celá povaha v
přetvářenosti horovala, tak úlisoosti podobně
pilen byl Antipas v rozličný oděv, v Rímě
sluhy císařova, v Galilé» pána a vladaře
dobře obláčeti se uměje. Někteří vykladatelé
ve slově Ziska myslí býti náražku na Cant.
2, 15., kde se lišky co pustošitelé vinice
představují; ale i na dotčeném místě značí
se liškami schytralí nepřátelé víry, jenž pod
rouškou zbožnosti a lásky církev podvrátiti
usilují. Ostatně jak proroci Bohem vyslaní
svobodněji s králi mluvili než lidé, tak tím
svobodněji a důrazněji Pán to činiti mohl.

Aj, vece Pán, vymilám zloduchy, vyko
návám uzdravení dnes a zítra a třeliho dne
dokonám. Smysl slov těch jasen vůbec jest
a není jiný leč: nikdo mi nemůže překážeti
v působnosti mojí. Ale máli se místněji ur
čiti význam slov jednotlivých, tu se vykla=
datelé rozcházejí. Novější z nich slova dnes,
zítra, pozejtři doslovně berou, jakoby Pán
pravil, že ještě po tři dni v krajině Heró
dově pobude, právě jak byl ustanovil, aniž
ve vyučování a v činění divů sobě překá
Žeti dá, načež tepruv se do Judéy odebéře.
Vykládají slovo dokonám o dokonání náuk
a divů v krajině Heródovi poddané. Jiní
ale, a téměř všickni svatí otcové, slova dnes,
zitra, pozejtři berou příslovně o krátké době,
ve které sobě Pán ve vykonávání úřadu ni
kým ani pohrůžkami Heródovými překážeti
nedá, a slovo dokonám vykládají o smrti
Páně, kterou jasně před očima maje a věda,
kdy se jí podrobí, nedbal vyhrůžek těch,
nébrž raději odpověď onu, vší svaté odvahy
plnou, na onu sketnou hrozbu vydal. Fráza
ona o jednom, dvou, třech dnech co příslovné

„rčení. také ve Starém Zákoně Os. 6, 3. 0
krátké době užívá se. Aie i slovo dokonám
může buď aktivně a přechodně se slyšeti:
dokonám úřad svůj a spásu lidskou; buď
nepřechodně a trpně dokonám t. j. k doko
nání přijdu; sličně se v jazyku našem obojí
výklad spojuje, ač druhý předkovati povinen.
Dokonáním se pak rozumí Páně skrze smrt
a Vzkřes oslavení.

Avšak, vece dále Pán, musím dnes a
zitra a pozejtří choditi. Spojka odporovací
avšak zří ku předešlé myšlénce ode Pána
proslovené, že sobě radou či zloradoujejich
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v působení svém překážeti nedá. Ačkoli nes | slova: Jerusaléme, Jerusaléme, jená zabíjíš
volím báti se a z bázně ustoupati z krajiny
této, dí Pán, předce opustím ji pozejtří t.j.
v krátce, ješto jsem usoudil v Jerusalémě
trpěti. Pán opomítá hrozbou Heródovou, avšak
smrti svojí, kterou jasně předvídá, směle v
ústřety vchází. Trojí věc opovídá Pán;
jednu, že po některý čas v podkrajích He
ródových působiti bude, v tom si překážeti
nedaje; druhou, že dle vůle svojí hranice
zemí jeho opustí a třetí, že se to stane ne
2 bázně nějaké, nébrž poněvadž ustanovil
Bůh, a on sám Svolil v to, aby nejinde leč
v Jerusalémě umřel. Choditi musím a Co
přimysliti se musí, chodě učiti a činiti zá
zraky, nebo nenál-ži proroku zahynouti leč
v Jerusalémě. Nevšickni prorokové v Je
rusalémě usmrcení byli, Jezabela mnohojich
v Samaří zavraždila 3. Reg. 18, 13. 19, 10.
a prorok poslední Jan Křestitel podobně
mimo Jerusalém ublaven byl. Mluví tedy
Pán podlé většího počtu, ješto přemnozípro
roci v Jerusalémě o život přišli, v Jerusa
Jémě, kdež bylo sídlo Boží, kdež proroci
jinde stíhaní ochrany docházeti měli. Zmi
nuje se o Jerusalému Pán také zvláště pro
to, poněvadž k svojí smrti prohlídá a po
něvadž takto nejlépe se označovala marnost
výhrůžky Heródovy, ješto Pán podlé usou
zení Božího neměl jinde leč v Jerusalémé
smrť podstoupiti. Někteří mysleli, že Pán
proto Jerusalém jmenuje, poněvadž tam byla
nejvyšší soudnice o věcech náboženských a
od soudců synedria o pravosti neb lichosti
proroka a náuky jeho se rozsuzovalo. Avšak
nechtěl a nemobl Christus k úsudku syne
dria prohlídati, aniž také o úsudek, nébrž
o skutečnou smrt se tuto jedná, |

Zpomínka na Jerusalém budí v útrobě
Páně žalost a bolest a božské srdce jeho
projádřuje útrpnost a soustrast nad budou
cím osudem Jerusaléma a v něm celého ná
rodu pro nevděčnost a nepřijetí Pána naň
přijíti majicím. Tudy se vylévá v bolná ta

Hlava

1. ÚUzdravuje vodnatelného v sobotu. 7. Učí
pokoře a 12. koho ma obědy zváti. 16.
Fředkládí parabolu o pozvaných k ho
stině a vymlouvajicích se. 25. Ukazuje,
Jakou měrou ho následovati, což 28. po
dobenstvími věže, 31. podstupu bitvy a 34.
soli vysvětluje,

1. I stalo se, když vešel Ježíš do
domu jednoho náčelníka fariséův v so
botu obědvat, oni pozorovali ho. 2.

proroky a kamenuješ ty, kteří se posýluji
k tobě, Kolikrát jsem chtěl shromůžutti děti
tvé jako slepice hnizdo své pod křídla a ne
chtěl jsi. S těmi slovy jsme se již Mat. 23,
37—39. potkali; itam slova ta vyložena. U
Matouše vece Pán, že chtěl shromážditi Je
rusalémany, jako slepice shromážduje ku
řátka; u Lukáše místo kuřátek se klade
hnizdo totiž s kuřátky, což ovšem na týž
smysl vychází. Pán chtěl, ale Jerusalém ne
ehtěl. A tudy dokládá: Aj zanechá se vám
dům váš pust. Pravím pak vám že neu
zřite mne, až přijde doba, když řeknete: Po
žehnaný, jenž přicházi ve jménu Páně. Slova
pos'ední: Fožehnaný, jenž přichází ve jménu
Páné, vzata jsou ze ZŽalvwu117, 25. a od
nášejí se k Messiáši; smysl jerich očividně
jest: Až mne uznále co Messiáše a Syna Bo
žiho. Hrozí Pán, že neuvidí ho Jerusalém
a nepozná ho až před druhým příchodem,
když se dle Rom. 11, 25. veškereu Israel
obrátí. Slova ta Páně u Lukáše se kladou
několik měsíců přede vjezdem do Jerusaléma,
ješto Matouš 23, 37. je klade teprvé po do
tčeném slavném vjezdu; tudy také vyne
chává Lukáš slov od nyníčka, jež u Matouše
čteme a ve verši 30. čteme spojku ale pro
dálejší myšlénky vyvinutí, an u Matouše stojí
nebo co udání příčiny a Co výklad věci
předešlé. Nic nevadí za to míti, že Pán
slov těch nejednou užíval a nemůžeme se
shodovati s těmi, jenž za to mají, že svatý
Lukáš vsunul řádky ty o Jerusalému to'iko
pro příbuznost obsahu. Ostatně ve smyslu
duchovním představuje Jerusalém hřišnika
a volání Páně pod křídla opěky jeho zaačí,
že proti jestřábu, t. j. dáblu toliko pod pe
rutmi lásky a milosti Páně ubezpečení jsme.

Jak Pán nad Jerusalémem naříkal, že
nechce usmysliti sobě, tak zarytá srdce na
dálejší cestě své nalézal. Vypravuje Lukáš
o tom dále:

XIV.

A aj, člověk jeden vodnatelný byl před
ním. 3. A odpověděv Ježíš pravil k
zákoníkům a fariséům řka: Smí-li se
v sobotu uzdraviti? 4. Ale oni mlčeli.
On pak jej ujav, uzdravil ho a propu
stil. 5. A odpovídaje k nim řekl:
Ci z vás osel nebo vůl do studnice
padne a ne ihned vytáhne jej v den
sobotný? 6. A nemohli na to odpo
věděti jemu,
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Ubíral se Pán na cestě své do Jerusa
léma tamtady, kady se mu vidělo potřebno
býti. Na cestě té pozval ho náčelník fariséů,
jak se zdá nějaký přednosta sboraice aneb
muž jinak vznešenější a k hlavám fariséů
náležející k oděďu aneb, jak text vlastně zní,
k jedení chleba; víme ale, že chléb jisti u
Židů vůbeo stolovati, obědvati, večeřeti sluje
Mat. 15, 2. Bylo to v sobotu, kterýž den,
jak u nás neděle skvostnějšími a úpravněj
šími jídly se vyznačovával a labužněji V80
botu jísti Zidé sobě za zásluhu kladli, ač
pro zákaz jenom studených jídel požívati
mohli, an jim oheň zanítiti se nedovolovalo
Exod. 35, 3.. Dal se Pán opět od fariséa
pozvati, ješto ne všickni fariséové proti němu
záští v srdci chovali. Pán takových příle
žitostí Ku poučení a spasení jejich pou
žíval a tudy tím ochotněji pozvati se dal,
an předvídal, že se udá příležitost nějskou
náukou se jim propůjčiti. Mělji při tom ho
stitel dobrý úmysl, nemůžeme říci; to ale
jisto, že ti, kteří zde byli, zle o Christa smý
šleli, an Lukáš vece: onž,t.j. spolu s Pánem
pozvaní fariséové, pozorovali ho, či číhali na
něho, zdaby něco závadného na něm nalezli.
Slovo onž také se zdá stín nějaký uvalovati
na úmysl hostitele, že z nečistého ohledu
Pána pozval, právě toliko pro poskytnutí
možnosti ku pozorování, jak sobě Pán vésti
bude a ještě-li v příčině soboty po tolika
od farisejské strany mu projevených neli
bostech sobě neusmyslil. Tak nejedni vykla
datelé. Tuho my necháváme o své váze; ale
v tom ukřivdují někteří exegéti povaze ho
stitelově, když praví, že fariséové a on zvláště
člověka toho nedoživce schválně přivedli, aby
Christovi léčky ustrojili. Kdyby tomu tak
bylo, bylby sv. Lukáš toho nějakým spů
sobem, aspoň spojkou nedo dotekl. Byli by
tím sami sobě škodili, ješto jim nemohlo
býti neznámo, že divovévezdy vážnost Páně
u lidu zvýšovali. Takétomu odporuje čá
stice aj, kteráž úkaz neočekávaný značí.
Tudy za to míti musíme, že do domu nemocný
o své ujmě přišel, dověděv se, že Pán tam
pozván jest, a tam na něho čekal. Vodna
telný ten mičečky se choval neopováže se
prosit: Pána o uzdravení, pro sobotu a pro
fariséy ; ale přibyl, an Pán uhlédna jej nad
ním smiloval se samoděk a neduhu sprostil
jej. Odpověděv Ježiš di: Dovolujeli se v
sobotu uzdraciti?, T xt řecký dokládá: čžli
mic? Slovo odpověditě se táhne k myšténkám
fariséů, povsralým v nich při vyskytnutí se
neduživce. Oni měčeli do úských a do cho
botu otázkou tou uvedevi byvše. Nebo což
měli odpovědíti? Říci: nesluší a nelse v So
botu uzdravovati, se báli, an jim Christus
na napájení v sobotu volů a skotů ukázati
mohl, a říci: slusi a dovoluje se také ne
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mohli a nechtěli, ješto se to náhledům jejich
protivilo. Ježíš neočekávaje dále odpovědi
jejich uja? ho, dotekl se ho a dotknutím ruky
svojí uzdravil jej. Napřed uzdravil a ná
prtom slušnost a dovolenost skutku hájil.
Odpovidaje totiž řekl: Či z vás osel aneb vůl
wpadneli do studnice v sobotu, nebývá tudišatéhoždneodtadvytahován?© Odpověděl
Pán opět myšlénkám jejich nesličným a zlým,
jichž projeviti se neopovážili. Poráží je vlast
ním jich jednáním, důvod veda od menška
k větěku. Podobně již výše 13, 15. k za
cházení Židů s dobytkem v sobotu se od
volával, ale tu vidí se nějaké stupnování
a důraz větší bý'i, ana tam byla řeč 0 od
vazování od jesel, tuto ale 0 vylahování ze
studnice či raději z cisterny; také výšeji 13,
10. se jedná o šlechetný skutek, tuto ale o
pomoc; tam dovodi Pán: ješto šlechetně či
piti v sobotu se dovoluje a moje uzdravování
do skutků těch se počísti musí, tedy se do
voluje uzdraviti. Tuto při našem případě
ale dovodí Pán: ješto v nouzi pomáhaii se
v sobotu dovoluje a uzdravování moje ku po
mahání patří, tedy ovšem mohu člověka vod
natce uzdraviti v sobotu. DovoděníPáně sa
movidno a samozřejmo bylo. Člověk neskon
čeně více ceny a hodnoty do sebe má nade
všechny všady voly a osly; a opět člověka
pouhým dotekem uzdraviti mnohem méně
namáhání stojí a tudy dle smýšlení samých
fariséů mnohem méně sobotu ruší než vy
tahovati vola; a nadto vytahování dobytčete
děje se více z lakomství, uzdravení ale, o
němžto řeč, dálo se z milosrdenství. S/ud
nácí se tu zove každá jáma. rokle, cisterna
a vůbec prohlubeň, do níž dobytče upadnoutl
a uhřeznouti může. Na otázku Páné fart
séové nemohli odpovědětislova, ješto přetěžko
jest proti pravdě bojovati.

Místo osel. or0g, čtou znamenitější rkp.
vide, syn. C%z vds syn aneb vůl či dobytče
vpadne atd.; při čtení tom nevede se důvod
od menška k většku, nébrž od podobna ku
podobnu: kdo syna svého vytahuje v sobotu,
ten dle zákona lásky musi dovolené míti
uzdravování v sobotu jiných lidí, ješto bliž
ního jak sebe milovati máme. Rukopis
D. čte v řeckém textu zvóBazov, v latině
Ovis.

Ostatně nemoc tato obrazem jest každé
žádosti, jenž nasycena byvši vždy více roste
a se vzmáhá. Pohan již pěje: Roste peněz
žádost, čím rostou vice peníze. Ještě při
dá- áme, že Lukáš třikrát o uzdravení v 80
botu skrze Pána spolu s otázkou 0 dovole
nosti věci té mluví, an synoptici ostatní je
dnou to činí; děje se to u něho, aby Židé
ku Christu obrácení pře svojí o závaznosti
starozákonných obřadůproti Pavlovi provésti
nemohli.
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Leč Pán netoliko odrazil zlá domnění
fariséů, nébrž i ještě dáleji poučoval je.

7. Povidal pak ku pozvaným po
dobenství, pozorujíc, kterak přední
místa vyvolovali, řka k nim: 8. Když
budeš pozván na svadbu, nesedníi na
předním místě, aby snad vzácnější
tebe nebyl pozván od něho 9. a přijda
ten, jenž tebe i onoho pozval, řekl
by tobě: Dej tomuto místo; a tehdá bys
počal s hanbou poslední místo ujimati.
10. Nébrž když pozván jsi, jdi, ustol
se na posledním místě, aby když přijde,
kterýž tebe pozval, řekl tobě: Příteli,
postup výše: "Tehdá budeš míti slávu
před spolustolícími. 11. Nebo každý,
kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo
se ponižuje, bude povýšen.

Tělesně uzdraven byl ode Pána vod
natec onen; ale Pán i k duchovnímu ho
stitele a hostůdobru prohlídal a vida je
podlé slov sv. Rehoře býti duchovně opuchlé
snažil. se jez té duchovní vodnatosti uléčiti.
K tomu účelu předložil jim náuku, již Lu
káš zove podobenstvím, poněvadž pod zá
vojem a obrazem obyčejné opatrnosti o věcech
nebeských mluví a ku pravé pokoře vede.
Bylo všem tuto přítomným známo, že v obra
zu hostiny se představuje účastenství v říši
Boží a toho Pán používaje ukázati hodlal,
že v té říši nové nevede ku pravé důstoj
nosti samozvané sebe povyšování, nébrž je
diná pokora. Naskýtala se Pánu příležitost
ku předložení náuky té, jesto pozoroval, že
hosté přední místa vyvolovali. Když pozván

jsi na svadbě, vece, nehledejpředního místa, aby
hostitel vzácnějšího pozvav neřekl tobě: Dej
tomuto místo a ty nepočal na posledním
místě seděti. Nemluví Pán o obyčejné ho
stiné, nébrž 0 svadbě, aby tím snáze nama
nulo se hostům, že se tu nejedná 0 obyčej
nou opatrnost při hostinách, nébrž o pokoru
v říši Boží, ana spása Messiášem strojená
pod podobenstvím svadby a svadebné ho
stiny se zobrazuje Mt. 9, 15. 22, 13. Na
mítá Pán, že v království Božím rozdíl
jest, že mnozí jsou stupnové spásy věčné a
že Bůh každému podlé zásluh jeho místo
pravé přisoudí. Svatí otcové vidí obraz a
nástin toho rozdílu při hostině od Josefa
egypt. bratrům strojené Gen. 43, 33., kdež
každému z bratrů místo vyšší neb nižší
podié stáří ustanoveno bylo. Ze slov shan
bou (seděti) vykladači vyvodí, že to jest
toli co zhola se vepřiúčastniti či vyvr
ženu býti, poněvadž nikdo s hanbou při
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hostině t. j. ve slávě nebeské seděti ne
bude.

Naopak, vece Pán, učíň, a pozván byv
zasední na omistě posledním, aby přišed
hostitel řekl: posední výše a budeš měli
slávu před spoluhosty., Nechce Pán nějaké
obmysiné pokořeučiti, která pod tou rouškou
jenom většího vyznamenání hledá, nébrž uka
zuje, co Se v obyčejném Životě děje a oby
čej ten za podkladek náuky své a za pod
nět ku pravé pokoře vystavuje. Svět miluje
pokorné a jim nejednou pro pokoru tu S vět
ší úctou se propůjčuje. Na opak týž svět
nenávidí pýchy a pyšné lidi, ač sám Se pý
chou nadýmaje, všelijak pokořiti hledí. Pravá
sláva není (a, kterou si člověk osobuje, nébrž,
která se mu dává. Kdo se nad jiné vynáší,
ten vydává se v neb-zpečí od jiných poko
řen a ponížen býti a naopak, kdo pokorným
jest, lidem se líbí a od nich ctěn bývá.
Může sice v obyčejném životě vněšné po
kořování sebe býti toliko pláštěm ukryté
hrdosti a jiným pýcby tvarem; avšak u vě
cech nebeských, o nichž Christus tu mluví,
slova Páně úplnou platnost mají. Nebo kdo
pravé pokory piten jest a netoliko pokorným
se ukazuje, nébrž jím skutečně jest, ten do
jista u Boha povýšení dojde. Tudy vece
Pán k závěrce: kdo se pontžuje, bude pový
šen a kdo se povyšuje, bude ponižen. V.
Mt. 23, 12. Tudy di Prov. 25, 7. Lépe aby
řečeno bylo tobě vstup sem, než-li abys sní
žen byl před knížetem, A Eceli. 3, 20: Čím
jsi větší, ponižuj sebe ve všech věcech a na
lezneš milost před Bohem. Sebe po pravdě
znáti a pokorně osobě smýšleti jest svrcho
vaná moudrost. Sv. Bernard praví (in cant.):
Neškodí nic, méně-li se ceníš, ale škodí,
o něco-li málo se pozdvihuješ; tak neškodí
více než třeba sbýbati se při nízkých dve

„řích, ale ovšem škodí o prst méně se shýb
nouti. A sv. Řehoř Vel. vece: Kdo cnost
sbírati chce bez pokory, nosí prach proti
větru.

Ale jinou náuku ještě dává Pán pozva
teli a ovšem všechněm spolu, kteří byli pří
tomni.

12. Povidal pak i tomu, jenž ho
pozval: Když činíš oběd neb večeři,
nezov přátel svojich ani bratrů svo
jich, ani příbuzných, ani sousedů bo
hatých, aby snad 1 oni tebe nepozvali
opět a nestala se tobě odplata. 13.
Nébrž když činíš hostinu, volej chudé,
komolé, kulhavé a slepé 14. a blažen
budeš, nebo nemají čím oplatiti tobě,
odplatí se tobě zajisté při vzkřesu spra
vedlivých.



Lukáš XIV, 12—14. Koho na obědy zvátí. 15=—24,O hostině veliké,

Příčinu k náuce té vzal Pán z pozvaných,
ješto se mezi niminacházeli bohatci, přátelé
a příbuzenci, vůbec ti, jenž hostitele opět
pozvati a jemu náhradu a odplatu učiniti
mohli. Churavec onen vešel jenom podtají
do světnice a obdržev ode Pána uzdravení
bez mála opět se odebral (v. 4.); vně ale
zajisté stálo veliké množství lidí takových,
od nichž Pán béře příklad v náuce své,
cbromých, slepých, komolých, okyptěných
a jinak nestatečných a chabých, jenžto ku
Pánu po všechněch cestách jeho se sbíhali.
Náuku tu pravil Pán co duchovní odplatu
nějakou za pozvání hostitele, a zdá se nes
jednomu vykladateli, že Pán hostitele svého
řečí tou chválí, ješto byl právě Christa a
učeníky jeho pozval, odplaty od nich oče
kávati nemoha. Ovšem ale i jiných týkala
se a čelí Pán 8 ní k tomu, aby dobře činiti
snažili se, bez ohledu na časnou odplatu,
z pouhé lásky k Bohu a bližnímu, jak Pán
činil. Mt. 6, 2. n. Nechce Pán tím zakazo
vati přátelských hostio, když praví: Nevolej
k hostiné přátel a vůbec těch, jenž zase tebe
zváti mohou, nébrž chudě zvi a takové, od
nichž mmůžeš náhrady očekávati a nahradi
tobě Bůh. Nechce pravíme hostinství mezi
příbuznými a přátely zamezovati, ale učí
cnosti vyšší a vyšším a svrchovaným ohle
dům při jednání lidském průchod v myslích
člověků prodělává. Svrchovaná úloha čio
věka jest Bohu se zalibiti, svrchovaná od
měna jest hoslina, t. j. sláva nebeská a je
dina K tomu cesta jest, všecko pro Boha
činiti. Záporný výraz nevole) má týž vý
znam jak vyše 5, 32., kdež Pán dí, že ne
přišel volat spravedlivých a Mt.9, 14., kdež
vece, že Bůh oběti nežádá. Proti čtveřici
přátel, bratrů, přibuzných a sousedů stojí
čtveřice chudých, komolých, chromých a sle
pých. Sv. Zlatoust praví: Pozveš-h chudého,
učiríš sobě Boha dlužníkem a čím chatr
nější jest pozvaný, tím jistěji tebe v něm
Christus navštěvuje. Ale díš; Nečist a za
mazán jest chudý nuzák. Omyj jej a má-li
nečistá roucha, oděj jej v čistá, a nechceš-li
bo u sebe přijíti, s čeládkou Svoujej uhostuj
aneb aspoň mu do domu od stolu svého
pošli. A. na jiném místě: Měj dům, kam
Christus přichází; chodí on nah a ciz a po
třebuje přístřeší; připrav mu je. Slepce,
chromce a bezbydlné přijímej a čím nepátr
nější jest bratr, jejž přijímáš, tím více Chri
stus v něm k tobě přichází. Zivotové sva
tých oplývají příklady doslovného plnění
výroků Paně a Světci a světice netoliko zvali
chudé a jim osobně posluhovali, jak o Re
hoři Vel. a o sv. Ludvíkovi králi francouz
ském, o sv. Alžbětě, Hedvíce a jj. víme a
Jak o sv. Vácslavé vůbec známo jest, nébrž
zakládali ústavy pro chudé, nemocné a po
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dobné nuzné a. potřebné v duchu pravé
křesťanské lásky, netoliko nejpotřebnějšími
věcmi k žití zhola nevyhnutelnými je za0pa
třujíce, nébrž i k tomu prohlídajíce, aby se
lidé ústavů oněch účastní také radovati
mohli. Spatřovali v chudých Pána a v
úsluhách svojich se jim netoliko s láskou
nébrž i s úctou propůjčovali, za blažené se
pokládajíce, že za služby svoje žádné od
platy přijíti nemohou.

Avšak, vece Pán, neminouse s odplatou,
nébrž odmění Se jim pří vzkřesu sprave
dlivých, když totiž spravedliví zkříseni budou
k slávě pověčné. Mluví o vzkřesu sprave
d.ivých toliko, poněvadž 0 odplatě řeč vede;
nespravedliví sice spolu se spravedlivými
vstanou, ale, jak zřejmo samo sebou, ne

-k odplatě, nébrž k odsouzení. Vzkřes spra
vedlivých jest vstání k životu, vzkřes ne
spravedlivých vstání k soudu Jo. 5, 28.
1. Cor. 15, 22. n. A že nespravedlví spolu
vstanou, netoliko dotčená místa sv. písma
doličují, nébrž se to již slovy vzkříšení
spravedlivých naskýtá, nebo by sice slovo
spravedlivých docela zbytečně se přidávalo.
Poněvadž ale spravedlnost pravá toliko Chri
stem se uštědřuje, proto 1. Cor. 15, 23.
1. Thess. 4, 16. praví se,žeti, jenž v CAristu
jsou, napřed povstanou. Ještě přidáváme,
že v řeckém i latinském textu slovo čoicrov,
prandium, značí snidaní, že jsme ale obeď
přeložil, poněvadž snídaní dotčené obyčejně
o našem poledni se odbývalo.

Při zpomínce na vzkřísení spravedlivých
přirozeně se namanula myšlénka o blaženství
v říši nebeské a o té v násled. jedná se.

15. Uslyšev to někdo ze spolusto
litelů, řekl jemu: Blažen, kdo jísti bude
v království Božím. 16. On ale dí
jemu: Úlověk jeden učinil večeři ve
likou a pozval mnohých. 17. I po
slal služebníka svého v hodinu večeře
povědět pozvaným, aby přišli, Že již
hotovo je všecko. 18. A počali se
zároveň všickni vymlouvati. První
řekl jemu: Popluží koupil jsem a při
nucen jsem vyjíti a shlédnouti je, pro
sím tebe, měj mne vymluvena. 19. A
druhý řekl: spřeží volů koupil jsem
patero a jdu zkusit jich; prosím tebe,
měj mne vymluvena. 20. A jiný řekl:
Zenu jsem pojal a proto nemohu při
jíti. 21. A vrátiv se služebník, zvěsto
val to pánu svému. Tehdy rozhně
vav se hospodář řekl služebníku svému:
Vyjdi rychle na ulice a silnice města
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a chudé a komolé a slepé a chromé
uved sem. 22. A vece služebník: Pane,
stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě místa
jest. 23. I řekl Pánslužebníkovi : Vyjdi
na cesty a ku plotům a přinuť vejíti,
ať se naplní dům můj. 24. Pravím
pak vám, že nikdo z mužů těch, kteří
pozváni byli, neokusí hostiny mojí.

Někdo z hostův dojat jsa myšlénkou
blaženosti v říši M«sslášové, docela s Pánem
se sbodujic, že pro kralovství Boží všeho
se ouvažiti potřebí, rečí Páně ohněm po
svátnyýmp.dplanuv, vzvolal ve slova: Bla
žen, kdo stoliti bude v království Božím.
Možno, ze sobé představoval království to
co oplýváníradostmi smyslnými, jak tuším
velká část Zidův tehdejších, mozná však, že
vyšší a Čistější představy o něm choval;
tvho i onoho náhiedu jsou vykladatelé. Ale
na tem málo tu zálezí, a proto věctu mimo
pustíme. Jedná se o Výminkách, pode kte
rými člověk se království Božího a Spásy
věcné v něm přiůčastniti může. Host onen
pok:ádal za jisto, že Zidé, jakožto potomci
Abrahamovi, nejaké právo k té hostině
večné mají a Že tim Samym Se sní minout
nemohou. Pan ale učí, že sice Židé měli
pravo nejaké prvniho pozvaní ku přiúčast
něm se k říší Bozí, že ale pro nepřijetí
onvho pozvání, pro úrupnost a zarozumělost
svou práva toho zbavili se a že pozvání
toho jinym, Samaritauům a pohanam, do
stalo se, kteří také S radostí je přijavše
skutecne večeře účastní byli.

Príbuzna velmi jest parabola naše 8 pa-.
rabolou, kterou Pan pozdeji přednesl a kteroú
u Matouše 22, 1. na. nalezame; ta:0, 00 tu
máme, jednodušší jest, a již tím dříve:ší po
vstání oznacuje.

Posyvatelem a hostitelem v parabole jest
Bůb, večeří se značí Curistova cirkev; slu
žebníci jsou kazatelé evangelia, prvozvonci
jsou přední Ziué, pozdej pozvanými jsou
cbudí Ziué; pozvanymi naposledy rozumejí
se Samaritáni a pobaué.

Smysl tento nejbežnější a nejbližší jest,
ač parabola La0 umnobyChjinycu zaležiostech
slyšeti se dá, 0 Vniterném povolank dobrému
skutku nějakému, o volám Božim ku pokání,
o věčné slavé a t. d. Především ale parabola
ta se potahuje K nejsvetejsí Svátosti o.tářní,
která velikou hostinou Sluje, jesto Vni sám
Pán v neskonalé dobrotéě a lasce se všemi
milostm1 se ku požívaní a Ku posile podavá,
již nějakým předcnodem Člověka věčnými
slastmi naplnujíc a všemi rozkošemi útrobu
jeho oblévaje Nap. 16, 20. Z té příčiny se
parabola ta na neděli po Božím tele v církví|
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sv. čte a slova z ní některá při průvodu
božetělovém se zpívají. o

Leč výklad běžnější hledí k Zidům a
k Nežidům, tak že, jak praveno, předními
hostmi pozvanými rozumějí se náčelníci ži
dovští a kněží jejich, chudými a slepými
celníci sprostí a chudíse rozumějí, jimž eván
gelium se zvěstuje 7, 22. a Z. 10.21., jimž
Otec tajemství říše Svojí před moudrými toho
světa skryté jevi. Posléze těmi, jenž mezi
ploty se nalézali a ještě volán: byli, pohané
od společnosti lidu Božího odloučení Ef, 2.
12. a mnohými bludy zapletení, rozumějí se.
Večeře sluje velikou, poněvadž pro veliké
množství hostů ustrojena jest a poněvadž
dobra, jichž tam požívají. nevyslovitelně
velika jsou, a tudy blaženost jejich jest nade
vše pomyšlení Ap. 19, 9. Podvakráte se
hosté zvou v našem evangeliu podlé obyčeje
u výchoďanů, o němž při Mat. 22. praveno;
naznačuje se tím všeliká péče a snaha Boží
o spasení lidské a dává se příklad knězům,
jakby také oni se 0 spásu svěřených sobě
duší měli starati.

Pozvaní se počali zárovemčijednomyslné
vymlouvati ; jsou sice vymluvyjejich rozlicny,
ale veškeří se sjednávají v čenichání věcí
zemských a nedbání věeí Božích. Dí: počali
se vymlouvati, ješto byli pozvání přijali, nyní
tepruv jinak smýšlejice. Také Zidé oče
kávali Messiáše, ale když přišel, nepřijali
ho. Popluži jsem koupil a musimje shlednoutt,
vece jeden. Rozumí on zevrubnéjší obledaní
a prošetřování statku Koupeného, čeho by
totiž k zařízení lepšího stavu potřebí bylo;
n-bo sic předpokladati musíme, že popluží
či statek ten, než jej koupil, byl poněkud
znal, ne docela na poručení a scovalování
ho od přátelů se spoléhaje. Takto má vý
mluva jeho a podobně výmluva toho druhého
po«vance, jenž se koupením spřeží volů vy
m'ouval, smysl a nějaký stín podobnosti ; ač
někteří vykladači, leč nejapué, se domnívaji,
že Pán prave nesmyslné a neshodné odpovědí
uváděti hodlal, pro ukázání, že lidé ti zhola
beze všelhkého důvodu se ode svadby od
tahoval.

Dokládá člověk první: měj mne vymlu
vena Či vymluveným, považuj mne Cotako
vebo, jenžto se dobrou vymluvou ci omluvou
ode přítomnosti přisvadbé oprostil. Bohatství
a veliké jméní odtahuje člověka od věcí ne
beských, an se duch jeho ve věcech těch
světských a marných potápí a dle pokleslé
a neobrozené mysli V nich zaniká, sinyslu a
vnímavosti pro vyšší duchovní záležitosti
potráceje.

Druhý podobnou příčinu přednáší: spřeží
či spřahů Čili párů volů patero kvupil jsem
a jdu jich zkusit. Jest tu dychtivost a zádust
po jmení a majetku, chtíč zbohatnouti, jenž
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čiověka hluchým a slepým činí pro zájmy
vyššího druhu a dle 1. Tim. 6, 9. člověka
v osidla ďablova a V starosti přemnobé a
neužitečné uvodí. Jest tu nějaké také stup
ňování ohledem vymluvy předeslé, an vece
jdu zkusit jich, již na cestě jsem a ubiram
se a ovšem tedy více nebudu se vracet?
Prvý chtěl shlédnouti popluží koupené, tento
již jde zkusit spřahu koupeneho. ©

Třetí vymlouvá se: Zenu pojal jsem a
nemohu přijiti. Di: Nemohu přijiliů a zdá
se hegěti k slovům Deut. 24, 5.. Kdyby
pojal nedávno ženu človék, nepůjde na vojnu
uniž co naň vzkládáno bude z vbecně pvířeby,
něbrž práznost míti bude bez viny v domé
svém, aby za jeden vok veselil se s manželkou
svou. Jednak se ve slovech jeho vyŠsl stupeň
omluvy kryje. Stupňovaní se naléza v tom,
že ani již neprosí, aby jej hostitel omluvenym
měl. nébrž prostě a nezdvoňle dí: Nemohu
přijít. Rozkoše světské otupují tak mysl
lidskou druhdy, že člověk 0 jiném nicem
ani slyšeti nechce a osápne se na tono, jenž
mu k vyšším záležitostem raden a pomocen
býti žádá; a ta v rozkošech zatonulost se
třetí výmluvou pronáší. V těch třech vymlu
vách, druhou-li od první rozdělujeme, spa
třuje se trojka či trojice ta hřisná, 0 niž
sv. Jan 1. Jo. 2, 16: Všecko co ve světlé jest,
Jest žádost oči, žádost pleté a pýcha života;
žádost očí jest při prvnim, pýcha Života
při druhém, žádost pletě při třetím. Aneb
tři třídy lidí vylučují se, majitelé, praco
vatelé a poživatelé. m

Výmluvy ty uslyšev posel páně, vrátil
se domů a zvěstoval, co se mu přihodilo.
Pán rozhněval se nad neslušnými výmwluvami;
Bůh není, abychom tak řekli, jednostejen,
netečen a chladen k tomu, zda lidé spásy
svojí žádají a pílejí, aneboli jí opovrhují a
Jí nedbají, nébrž Ssvrchované Žadá spásy
všechněch lidí a nenávidí všehkého nedbání
vté záležitosti, což se tu rozbněváním onim
vytýká. Ješto pozvaní pobrdil hostinou, proto
předce neodtahuje se spásou, ale hescinu
svou nabídá jiným. Vyjdi rychle, velí, na
ulice a silnice a chudé a komolé a chromé a
slepé sem uveď. Mohli bychom. preložiti:
Vyjdi ma ulice a tésnice. Ulice jsou Širší,
tesuice či úzice jsou uzší ulice, uličky; jiní
překládají, na rozcestí a ulice, razpatije a
staci; leč předešlý překlad jest vlastivejší.

a ulicech úzkých i těsných se obyčejně
Žebráci, Chudáci a lidé všelijak neduživí
zdržují; rozumějí se jimi lidé sprostí a lidé,
Jenž od jinych za hříšníky jsou jmíni podlé
slov Paně Mat. 21, 31: Mýtaři a nevěstky
Předejdou vás do království Božiho. Christus
kazal oběma, i vyšším 1 sprostým, ale vyšší
a učení Jidé mohli a měli spíše Pana poznali,
VZákoně Starém sečtelejší a známější jsouce |
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a tudy znamení příchodu Páně lépe věděti
mohouce. Ješto ale slovo Páně bylomoudrým
lem za bláznovství 1. Cor. 1. 18. 27. 28., vy
volů Bůh mdlé, aby zahanbil silné a vyvolil
neu:ozené a potupené. Naskýtá se nauka,
že mikao neni od víry v Christa a od věčné
spásy vyloučen, nébrž že všickni i nejspro
stějsí lidé ku Christu a k spáse volání byti
mají a že spolu o pokání žádného sebe většího
hřišníka pustiti nemáme. Poněvadž ale ti
lidé chudí skutečně přijali pozvání, tudy
patrno, že chudoba a nouze menší byvá
závadou ku dosažení spásy nežli bohatství,

Učinil služebník dle poručení pána a
vrátiv se pravil pánu: Vsecko se dálo podlé
slova tvého, ale ještě mista mnoho jest. A tu
řekl pán k služelnikovi: Vyjdy na cesty
a ku plotům a přinuť vejiti; ať se naplní
dům můj.

Znova tedy vyslal ku plotům a na cesty
ť. j. k lidem vně svatého města, vně lidu
svatého přebývajícím, měšťauství Božího lidu
nemajícím a od obecenství Israela odcizeným
Ef. 2, 12. t. j. ku pohanům, aby ti místa a
prostranství prázná zaujali. A tu nedí již 0
pozvánía volání, nébrž tu praví: přinuťvejii.
Slova ta nemohou Se ve strohosti své pota=
hovati na skutečné nějaké nucení, nébrž
toliko značí úsiné zvání a bedlivou snažnost
těch, jenž lidi ke spasení volati mají, jakož
1 mocnost a sílu milosti Boží, která kázaní
apostolů mezi pobany provázela a mohutně
hdi1 do ovčince Cbristova vábila, nezřídka
divy a zázraky slova apostolů potvrzujíc a
víru oslavujic. Nebo evangelium nebylo toliko
v řeči, něbrž v moci a v Duchu svatém a
v plnosti mnohé 1. Tuess. 1, 5. Slovo při
nutili Laké v obyčejné řeči nebéře se v úseč
ném smyslu a neméně písmo svaté svobodněji
ho užívá. Jak se praví Luk. 24,29., že dvá
učeniciJežiše vEmausích přinutli, aby snimi
večeřel; tak Loth přinutil tři anděly, aby u
neho nocovali Gen. 19, 3. Nucení takové se
tuto slysí, o jakém napsal Pavel 2. Tim. 4,
2: kaž slova, nabizej v čas i v nečas, tresci,
pros, žehrej. Někdyli církev dovolila užit
násilí prou bludařům a rozkolníkům, učinila
to, aby násilí násilím odraženo bylo, vezdy
k tomu prohlidajíc, aby lidé v šílenství du=
Chovní upadlí Se Spásou svojí se opět mohli
střetiti. Christus tedy takové nucení zde po
roučí, kterým se svoboda lidská neruší a
Bůh druhdy milostí svou nejúrupnějsí mysli
oblomuje, jak na př. Pavla. Prote modlí se
církev: K tobě Pane nasi také odbojnou při
nuť milostivě vůli.

Praví hospodář: ať se naplní hostmi dům
můj. Ve slovech těch zahrnuje se myšlénka,
že Bůh všechny lidi chce miti spaseny 1. Tim.
2, 10. a že z pohbanstva nesčíslné množství
pozev Páně přijme. Nepraví již dále sluha
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pánovi, že se to stalo, poněvadž pohané usta
vičně do církve Boží vcházejí; za to ale
vece hospodář k služebníkovi a kdokoli pří
tomen byl: Pravim vám, že nikdo neokusí
večeře mě z onech, kteři pozvání byli. Slušná,
spravedlivá, ale ovšem strašná pokuta, jížto
nevděk Zidů a zvláště předníků z nich po
trestán jest; podlé slov Prov. 1, 24: Volal
jsem a odepřel jste, tedy i já k zahynuli
vašemu smáti se budu. Tím nevylučují se
Zidé vesměs, nébrž tím praví se, že pokuta
přistihne ty, jenž Christa přijíti se zdráhali ;
druhdy Rom. 11, 25. Zidé oborem se ku
Christu obrátí.

Když hostita se byla u fariséa skončila,
tedy Pán dále se cestou svojí do Jerusaléma
ubíral, jakož o tom dále vypravuje Lukáš.

v 3

20. Sli pak zástupové mnozi s ním
a obrátiv se řekl jim: 26. Jdeli kdo
ke mně a nemáli v nenávisti otce svého
a matky a manželky a dětí a bratrů
a sester, ještě pak i života svého, ne
může mým býti učeníkem. 27. A kdo
nenese kříže svého a nejde za mnou,
nemůže mým býti učeníkem. 28. Nebo
kdo z vás chtěje věži vystavěti dříve
sedna nepočítá nákladu potřebného, máli
ho k dokonání, 29. aby potom, kdyby zá
klad položil a nemohl dokonati, všickni,
jenž vidí, nepočali se posmívati jemu
30. povídajíce: Tento člověk počal sta
věti a nemohl dokonati. 31, Anebo
který král jda srazit bitvu s jiným krá
lem sedna dříve nepřemýšli, můželi
s desíti tisíci utkati toho, kterýž s dva
ceti tisíci táhne naněho? 32. Sic jinak
když ještě onen opodál jest, poselství
vypraviv žádá toho, co ku pokoji ná
leží. 33. Tak tedy každý z vás, kdo
se neodříká všeho majetku svého, ne
může mojím býti učeníkem. 34. Dobra
jest sůl; pakli sůl vyvětrá, čím bude
okořeněna? 35. Ani do země, ani do
hnoje nehodí se, nébrž ven se vyvrhne.
Kdo má uši k slyšení, slyšiž,

Vezdy Pán obklíčen býval od lidstva,
a když jedni odešli domů, jiní ho obdávali.
Takto i nyní, když byl Pán opustil dům
fari-éa hostitele, sli opět zdstupové mnozí
s ním, dílem aby ho viděli a slyšeli, dílem
aby uzdravení u něho hledali, dílem aby sním
spolu cestu do Jerusaléma konali. Mnozí
Z nich ani sobě nebyli jasně poyědomi, čeho
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vymáhá následování Páně a nějak jenom
navnazení jsouce výjevem Páně bez dálejšího
povážení, čeho tu píleti a k čemu prohlédati
potřeba, za ním chodili ani netušíce, jak
matorna věc ta jest. Proto Fán obrátil se
k lidu tomu, aby jim nesnadnost služby Bohu
následováním Christa věnované k mysli při
vedl. V parabole předešlé o večeři učil, že
ti budou vyloučení od věčné večeře, kdož
po svojich náruživostech a žádostechpo
stupují, věcí zemských toliko čenichajice;
tuto učí, že oni toliko se království Božího
přiúčastniti mohou, kdo všeho se odřeknou,
cokoli by jich ode Christa odtahovati mohlo.
Praví pak Pán slova dosti obtoužná a na po
hled tvrdá: Jdeli kdo ke mněa nemá v nenávisti
otce a mateře, bratrů a sester a děti a nad
to i živola svého, nemůže mým býti učeníkem.
Tvrdá slova; víme ale, že ne každé slovo
Páně příkře a stroho se bráti má a máme
u Mt. 10, 37. rovnoběžné místo, jenž nám za
výklad slov těchto o nenávidění rodičů a
svojinců sloužiti může. Tam u Matouše jsou
slova tato: kdo miluje vice rodiče a děřinežli
mne, není mne hoden. Nabídá k nenávisti pří
buzenců jenom tenkráte, kdyby nějak zá
vadou a překážkou nám byli v následování
Christa; tenkráte je za nepřátelypovažovati
a jich nenáviděti máme, ovšem jenom, po
kud nám dosažení svrchovaného účeluživota
zavalují, jak to již plyne z přikázání Páně
o lásce nepřátel. Milovati v lidech sluší, co
je božného, a nenáviděti, co jest proti Bohu.
Vjisté miře láska a nenávist protivami sobě

jsou, a nikdo Mat. 6, 24. nemůže dvěma
pánům sloužiti, nébrž jednoho milovati dru
hébo nenáviděti bude. A tu řád mliosti, vyše
stojí nežli řád přírody, jenžto pro zkázu
Adamovu od idey Boží na mnoze vypadla;
Bůh výše stojí než rodiče, spása věčná výše
než sentimentalnost rodinná a vyšší právo
k nám mástvořitel a spasitel než 1oditelé.
V případě tom, kdyby nás jakýmkoli spůso
bem od Boha odvésti chtěli, nejsou rodiče
nositeli života, nébrž strojitelé smrti naší
a za tou příčinou jim Cnristus a véc jeho
předložena býti musí. Veškery věci zemské
pomíjelivy jsou a s nebeskými v odporvchá
zejí, když povahu tu hynoucí a minoucí
svléci a věčnou na Se vzíti chtějí, a tenkráte
platnost má výrok Páně: Kdo pro mne nem,
ten jest proti mně. 11, 23. Mat. 12, 50.
Pravý následovníkPáně ale musí take trpělivé
snášeti, cokoli jej pro víru a vykonávání zá
kona Božího potká a čímkoli ho Buh navštíví,
A proto přidává Pán o nesení křiže, O němž
viz Mat. 10, 38.10, 24. a j. Svaty Leo vece:
Život zbožného není nepodobeu kříži, an
hřeby zdrželivosti své chtíče přibíji a silou
Ducha svatého tělesnou rozkoš umrtvVuje.
Proto, 00 tu Pán pravil o nemožnosti býti
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jeho učeníkem, nemáli člověk té výminky,
jížto se tu postihuje, to Pán dvěma podo
benstvíma vysvětluje, podobenstvím o stavění
věže a o vedení vojny. Di: Kdo z vás
chléje věži vustavěti, dřive sedna nepočilá
nákladu potřebného, aby potom, kdyby základ
položiv nemohl dokonatů, nepočali se mu po
smíva'i? To je t jedno podobenství. Druhé
jest toto: Kčerý král maje bitvu sraziti sedna
dříve nepřemýšli, můželi s desiti lisici ulkati
toho, jenž s dvaceti tisíci táhne na ného.
To jest podobenství druhé. Vůbec jima učí,
že bez namahání človék Svatosti života a
spásy věčné nedojde, nébrž že pilněpři
hlédati, snažně stavěti a udatně proti ne
přátelům spaseníbojovati musí, a že při tom
tytýž otce a máteře se odepříti a život vlastní
nasaditi přijde. Při budování se přehled výloh
činí, při Vedení vojny se rada vede; máli
člověk méně činiti stavěje stavbu spásy a
se světem vojnu vésti hodiaje? Dobře to po
vážiti sluší. Do pekla slepé se dostává člověk,
donebealejenom přicházísotevřenýma očima.
To jest hlavitý smysl obou podobenství
oněch a nepřijdesetázati tuto, kdo králem
se rozumí, proč o deseti a dvaceti tisícech.
proč o prosení míru a pokoje mluví a po
dobné věci, jenž sice k vylicení paraboly
porřebny jsou, ale jejich význam mížditi,
tlačiti a huísti nepřijde. Prohlédá Pán nej
blíže k tém, kteří chtice ho vásledovati ne
považovali, čeho následování to vymáhá;
domui'ali se, že Christus zarazí království
nějaké pozemské a že stoupencové jeho tu
díž všem: dobry oplývati a nad nepřátely
vládnoutí a panovati budou. Pán věda, jaké
sváry povstanou a jaká pronasledování proti
vyznavačům jeho zuřiti budou, učí je otom
a naskýtá jim, že dla nesnadného se pod
jímá ten, kdo učeníkem jeho býti hodlá.
A však ta napomínání týkají se také všech
něch křesťanů, a každý rá dobře k mysli
připustiti sobě, jaké povinnosti vykonávati,
jak úsilně o dokonalosti své pracovati, jak
hříchů se varovati, 8 náruživostmi svými
bojovati a při tom všem moudře a opatrně
sobě počínati a k Bohu o pomoc volati.
Podobnou náuku předkládá Pavel 1. Cor.
9, 24. v obraze od her a půtek u Řekův
obyčejných vzatém, kdo na okolebéži, tivseho
se zdržují a t. d. Podlé první paraboly
podobá se život křesťana stavbě či stavení
véže; staví a buduje se život od dola, od
Osnovy a základu, od hlouby, od pokory a
vzniká až do výše dokonalosti, ješto ne
buduje se obyčejný dům, nébrž věže. Základ
tu položiti, t. j. obrátiti se ku Pánu, dobrý
předsevzatek učiniti, zaslíbiti se a jiné po
čátečné věci se snadny býti zdají; ale tu
vytrvale pracovatio své spáse, a rozličnými
Btupni napořád až K vrcholu věže du,
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chovního života prospívati a dospívativ do
konalého muže a v miru plného věku Christova
Ef. 4, 13., to věc trudna, obtížna a ovšem
tedy všeho považování a rozjímání hodna
jest. Slovem zasednouti při stavbě a válce
značí se povážení a rozvaha, jakož i péče
a starost o dokonalé provedení stavby
tamto a vojny tuto. Slovem počítati výlohy
značí se opatrnost a sbírání všech sil a
usilování o všechny milosti Boží, aby se
započaté dílo šťastně povedlo. Nákladem
rozumějí se obětě, jež člověk přinášeti a
síly, jichž použiti musí. Smich značí škodu
z nedokonání povstalou a nejvíce smějí se
člověku ti, kteří jej byli ku pádu přivedli
a dálejší budování věže jemu zostudili, ne
přátelé spásy lidské totiž.

emu parabolou o věži, tomu také dru
hou o vedení vojny učí. Zivot křesťanský
není bez boje, ano království Boží násilí
trpí Mt. 11, 12.; bojovati musí každý abez
boje nemůže člověk vítězství a bez vítězství
nemůže koruny dojiti 2. Tim.2,5. Bojovati
přijde se světem, se sebou samým a s ďá
blem a jeho namanutími. Boj ten těžek
jest, a obtížnost ta se vyličuje čelením de
seti tisícův proti dvacateru tisíců ; nepřátelů
mnoho jest. Král nepřítel jest všeckno, co
nám v získání spásy překáží a hledání míru
a žádání pokoje jest odříkání se všeho, co
by nám v půtce vaditi mohlo a čeho by
nepřítel nám k úpadu a porážce použiti
mohl. Přemyýslení a rozjímání, může-li s de-.
síti proti dvacateru čeliti, opět nejiného značí,
leč že včc se vší opatrností a moudrostí
vykonávati se má; ještě lépe se značí opa
trnost ta v řeckém textu, kde místo pře
mýšli stojí radu béře, v potaz vchází, radí
se, totiž s radami a vůdci boje. Nevolí
Pán projádřiti, že člověk cítě v sobě nesta
tečnost a křehkost ku bojování, tudíž boj
ostati a všeho potýkání se sprostovati má,
nébrž raději chce říci Pán, že on Boží mi
losti a pomoci hledati má, aby v boji tom
se ctí obstáti mohl.

Jak jsme pravili, slov Všechněch ku
smyslu a Významu uásilně potahovati a je
hmožditi nelze. Předce ale někteří vykla
datelé podobenství druhé místnějí a podrob
něji vykládají. Králem rozumějí vlastní
vůli a svobodu, jenž domýšlí se, že sama
o své ujmě věčné bláhy dobojovati se může.
Přirozené síly a mohutnosti jest oněch deset
tisíc, spravedlnost Boží a zbožnost života
jest dvacatero oněch tisíc. Král, pán oněch
dvacatero tisíců, jest Bůh, se kterým se na
soudu potkati máme. Tudy ovšem patří
k moudrosti a opatrnosti, abychom dokavad
se král onen na cestě nalézá t. j. dokaď
ještě nepřišel soud, dokad ještě času ku
pokání zbývá, ku Králi tomu, k Bohu, 34
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obrátili a prosili skrze prostředníky opokoj;
prostředníkem jest Christus a zásluhy jeho,
jakož i orodování světic a světců Božích,
jimiž se nám toho dostává, seč přirozené
síly naše nejsou čeho ale ku dosažení ví
tězství nám svrchovaně potřeba jest.

Jiní ale zhola takovému výkladu se
protiví, an účel vojny jest dosažení spásy
a Bůh nijak protivníkem spásy býti nemůže.
Ti králem protivníkem rozumějí dábla a
sstoupenstvo jeho, a praví, že slova záďati
loho, co ku pokoji jest, neznamenají jiného,
leč útoky nepřítele odvracovati a v bitvu
s jeho sstoupenstvem se nepouštěti, dokad
se člověk jistou zbraní neopatřil. Ssloupen
stvem nepřítele rozumějí pohany a Židy, a
praví, že nechce Pán jiného říci, leda že
ztad, kde pronásledování kruté nastane,
apostolé mají se odstěhovati k jiným ná
rodům, aneb aspoň do jiných měst se pro
hlásání evangelia odebrati.

Jest tento výklad podoben výkladu prv
nímu, jsa jen jeho k jiným věcem obratem.

Přednesev Pán obojí to podobenství
odvodí a zavírá z nich: Tak nikdo z vás,
kdo neodřiká se jmění svého, nemůž býti
učeníkem mojím. Výrok ten všeobecně to
též pravi, co dříve byl Pán podrobněji po
věděl o nenávidění bratrů a rodičů a sebe
samého, a roní týž smysl, jenž slovy právě
dotčenými se vynořuje v. 26. Týká se vý- ,
rok ten podlé ducha a směru všech křesťanů,
všickni mají tak jměním svojím: vládnouti,
aby od něho ovládání nebyli, a mají, kdy
by jmění ano život spolu se službou Boží
a se zachováním víry a spásy nemohl ob
státi, hotovibýti raději se odříci všeho statku
pozemského, než aby se potkali se ztrátou
víry ; sluší zajisté veškery věci škodou po
kládati a pro Christa všecko tratiti a vše
cko za bláto míti, abychom získali Christa
Filip. 3, 8. A sluší, jak 1. Cor. 7, 29. 30.
všemi věcmi tak vládnouti, jakobychom jich
neměli a světa užívati, jakobychom ho
neužívali t. j. nemáme duše a mysli své na
žádné věci zemské zavěšovati, nébrž hotovi
býti máme, jich pro vyšší dobro se odříci;
máme zajisté, vece sv. Rehoř, vezdy pova
žovati se Co pocestní, kteří užívají věcí po
cestě potřebných, ale vlast svou a COv ní
jest, ustavičně na mysli a žádosti chovají.
Ostatně doslovně tu náuku Páně někteří
světci a světice Boží plnili, jak jsme o tom
Mt. 19,21.pravili, jak sv. František Assiský,
jenžto oděv otcovský svléknuv pravil: Od
nyníčka nemaje otce tím důvěrněji se mo
dliti budu: Órčenáš na nebesích. Ve strohém
smyslu slova ta jsou radou, jíž kdo k vyšší
dokonalosti směřuje, všeho statku a vší
sebevůle se odříká, větší zásluhy sobě odtad
vydobývaje; ve třech slibech chudoby, pod-|
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danosti naprosté a ustavičné čistoty horuje
a vrchuje dokonalost křesťanská, ač jest-li
se jich zevrubně šetří,

Zavírá Pán vyučování totohle slovy o
soli: Dobra jest sůl, ale když sůl spuchne a
spuchři, čim solena, okořenéna bude? Nehodi
se ani do země ani do hnoje, nébrž ven vy
vržena bývá. O soli nejednou mluví a k
náukám svojim za podkladek a výsvitek ji
klade. Mt. 5,13. Mr. 9, 50. Tuto porovnává
se život křesťanský čili učenictví Christovo
k soli, jak se dříve připodobnilo k věži a
boji. Dobra Jest sůl t. j. věc překrásna
jest křesťanem býti a odříkání všech věcí
a úplné ode všech věcí svobodě naučitl se,
tím lidstvu k zachování mezi ním dobrých
mravů sloužiti a Životu zemskému chuť
věčnosti a bláhy přičiniti. Takovou solí
stává se. člověk skrze Ducha. svatého.
Když ale sul vyvěltrá a ztuchne, když
totiž křesťan místo sebezáporu se docela
náružtvostem svojim oddá a ve věcech
a záležitostech světa zcela Zavisne, a síly
nemá, aby nečistoty zbavil se a hnilosti se
uchránil: Kterak okořenéna bude sul, kterak
se solová chuť a mocnost jí opět vrátí t. j.
kterak dotčený padlec pravé křesťanské
povahy dostane? kterak opět pravým učněm
mojím stane se a práva k bláze pověčnédostihne?© Nehodiseamiprozemiamipro
hnůj, ani země ani hnoje nenapravuje t. j.
k ničemu na prosto se nehodí. Takto člověk
křesťan, jenž křesťanského života nevede,
zhola neužitečen ano škodliv bývá Hebr. 6,
4. a nehodí se leč k zavržení věčnému.
Prorok Eliséus přebývaje v Jerichu, osole
ním vody ve studnici uzdravil vodu tu a
pitelnou ji učinil. Tak Pán národy solí
kázaní apostolského uzdravil a Spasil, vece
sv. Maxim. Sokrates hb. e. 3, 13. 0 car
hradském rhetorovi Eceboliovi praví, že od
padev od církve a opět přijat býti žádaje
ulehl při vchodě do chrámu a všechném
příchozím pravil: Slapejte na sůl vypáchlou
a vyvětralou.

Dokládá Pán posléze: Kdo mů usi k sly
seni, slyšíž Mt. 13,9., aby nás k opravdovému
a matornému věcí těch považování povzbu
dil. Ostatně věta o soli má VČ. £t. větší
důraz, ana částice nébrž se vypouští a tudy
slovo ven na prvním místě státi přijde čšo
Bakkovow avtě.

Posud přísně a vážně dorážel Páu na
hotovost všeho se pro víru vzdávati a 1ten
život nastavovati. Nyní nějakým doplňkem
přičinuje Pán o milosrdenství Božím, aby
člověk při podnikách a úpadech svojich
srdce netratě, tím horlivěji cestou spásy se
podával.
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Hlava XV.

Reptáni fariséův pro zacházení se hřišníky
Pán třemi parabolami odráži, 4. ztra- | losrdenství mluviti, se kterým se Bůh ke
cené ovce, 8. nalezeného penize u 11.mar-|
notratného syna.

1. Přibližovali se pak k němu cel
níci a hříšníci, aby slyšeli ho. 2. I
poreptávali fariséové a zákoníci povídajíce:© TentohřišníkypřijímáajíS
nimi. 9. L pověděl k nim podoben
ství toto řka: 4. Který z vás člověk
maje sto ovec, ztratili jednu Z nich,
nenechá devadesáti deviti na poušti a
nejde za ztracenou, až nalezne ji? 5.
A nalezna ji, klade na ramena svá
s radosti 6. a přijda domů svolává
přátely a sousedy řka jim: Radujte se
se mnou, an jsem nalezl ovci svoji
ztracenou. 7. Pravím vám, že tak
radost bude v nebi nad jedním hříš
níkem kajícím více než nad devade
sát devíti spravedlivými, kteří nepo
třebují pokání. 8. Aneb která žena,
majíc drachem deset, ztratili drachmu
jednu, nerozžihá svíce a nemete domu
a nehledá pilně, až nalezne? 9. A
naleznuvši svolává přítelkyně a sou
sedky řkouc: Radujte se se mnou, neb
jsem nalezla drachmu, kterou. jsem
ztratila. 10. Tak, pravím vám, radost
bude před anděly Božími nad jedním
hříšníkem kajícím.

Pán byl v předešlé své řeči pravil, jak
mnoho se píle a vytrvalosti žádá od toho,
jenž pravé cnosti dojíti a spásy dosáhnouti
hod!á. Přísnou řečí tou nedali se odstrašiti
mýtaři a hříšníci, kteří již dříve laskavostí
Páně jsouce navnazeni ho následovali, nébrž
jak to druhdy se děje, právéta opravdovost
a matornost a ta strohost, které se tu vyble
dává, je k následování Páně více ještě vzbu
dila. Z přesažitého slova všickní, jež text
řecký přidává, jde, že nesčíslní hříšníkové
jdouce za Pánem se obrátili a že, jak seo
Panu pravi, že veškery neduhy uzdravil,
tak také veškery břšníky obrátil. Ovšem
6 vsickní, jež se bříšníky býti Citili, se
rozumějí a ti jenom Pána následovali. Pán
jich od sebe neodby!, nébrž s nimi také
Stoloval, což všeobecnou nelibost, ano i ve
řejný reptot u samotných fariséů a záko

níků vzbudilo. Tím byl Pán povodín o mi

hříšníkům, když se kají, nakloňuje. Činí
to ve třech parabolách či podobenstvích s
tím rozdílem, že ve dvou prvějších 0 jedi
ném milosrdenství Božím mluví, v parabole
třetí ale také spolupůsobení člověka opisuje.
Ale i ve dvou přednějších pozorujeme ně
jaké stupňování, ješto při ovci větší vníma
vost a chápavost než při drachmě se před
pokládá.

Poreptávali, OisyóyvyvŠov, nad tím fa
riséové, to jest vzájemně a jakoby 0 závod
jeden po drubém reptali, že Pán přijímá
hřišníky t. j. 3 nimi vlídně zachází, ano od
nich se zváti dávaje také s nímz ji. Neprávě
někteří vykladači slovo přijímá o Častování
slyšeli, čeho u Christa nebylo, ješto neměl
kdeby hlavu naklonil. Spravedlnost tarisej
ská s nevolí a pohrdou zachází s padlými,
pravá svatost ale jich lituje a se jich ujímá
a Pán k reptotu samosvětců farisejských
ozývá se parabolami, jimiž co nějakým lékem
tvrdost a bezmilost jejich uléčiti hodlá. Pa
raboly to jsou, ješto úkaz zemský béře se
za obraz toho, co se v duchové a nebeské
říši děje. Parabolu prvou béře od obrazu
ve Starém Zákoně nejednou užívaného, podlé
něhož poměr Boha k lidu israelskémuse po
rovnává s pastýřem a stádem ovcí. Jer. 50,
6. Ez. 34,11. Bylo tedy známo podobenství
to fariséům a zákonníkům, ale neuměli je
obrátiti k chování se k hříšníkům a tvrdost
srdce jim překážela, že bídu hříšné duše a
milosrdenství Boží v té příčině uznati se
zpěčovali. Nadesýlá se opěka 0 ovci veliká
u nás nevídaná, avšak u Semitů tehdejších
obyčejná. Který z vůs člověk, praví Pán,
maje sto ovec, ztratili jednu z nich, nenechá
devadesáti devíti na poušti a nejde za zíra“
cenou, až nalezne ji? Béře od ovce příklad,
poněvadž ovce nejméně samostatnosti na sobě
ukazují a zabloudivše, vrátiti se nevědí
vůdce potřebujíce. Takto mv lidé zablou
dili jsme a octli jsme se na pustotinách, kde
není pastvy ku spáse duše a kde jsme bez
tušení. zkázy svojí se plahočili, až Christus
pastýř přišed, nás ujal a od cesty zátraty
na cestu spásy navrátil a zpětil. My vsi
ckni, vece prorok Is. 53, 6. jak ovce zblou

| dili jsme, každý cestou svoji se uchylujice a

Ú

byli jsme 1. Petr 2, 25. druhdy ovce zblou
dilé, až jsme obrácení byli ku pastýři a opa
dřitelt duši našich. Pouštěmi rozumějí se
V písmě svatém také místa trávou porostlá
a ku pastvě příhodná; v úpotřebě se zvlá=
ště na zbloudilost hledí a veškerá pastva



146

mimo přítomnost pravého pastýře nezdráva
a nebezpečna bývá pro spásu duše. Pastýř
netoliko jde za ovcí, nébrž našed ji, klade
Ji na ramema, na plece své a nese ku stádu;
vetrestá ji, nežene ji, nébrž nese, čímž péče
ozvláštní se vytýká. Tak Jes. 53, 6. vzal
Pán na sebe hřichy nase a vídáme nejeden
obraz, na němž Christus co pastýř dobrý
ovečku na ramenou k stádu svému nese;
ano, na začátku církve, když ještě pro po
hanství a modly jeho obrazů se málo ukře
sťanů nalézalo, předce i na samých kali
chách k službám Božím určených pastýře
S ovcí na ramenou vyrýváno. Tertullián
jich ozvláště v knize o stydlivosti k. 7. a
10. připomíná. Nese pastýř ovci a plesá nad
nalezením jí a radost jeho jest tak veliká,
že ji takořka sám snésti a zažiti nemoha
svolává přátely a jim velí: Radujte se se
mnou, neb jsem nalezl ovci ztracenou. Se
mnou, vece, nedí s ovci se radujte, poněvadž
život a spása lidí jest Christova radost. Do
kládá Pán, podobenství to obracuje ku hříš
níkům: Takto bude radost v nebi nad jed
nim hřísnikem kajicím větší než nad deva
desáti deviti spravedlivými, jenž pokání nepo
třebují. Slova ta jsou sama sebou jasna. Svatý
Bonaventura vece: Andělé se radují nad
takým hříšníkem, že vina se smazuje, spra
vedlnost obnovuje, pokořuje se zloduchů
pýcha, účinnou se stráž andělů býti jeví,
církev se Opravuje, hněv Boží usmiřuje a
Jerusalém vrchný se znova vzdělává. O
vetší radosti Pán mluví po člověcku a po
obyčeji, dle něhož nad věcí, jejíž ztráty jsme
pocítili, ji opět nalezše, mnohem větší ra
dost míváme než nad věcí mnohem vzá

«cnější, jejížto ale ztráty jsme nepočili. Nad
kvítím vadnoucím, když jsme je před vad
nutím uchránili, více se radujem, než nad
jinými květinami. Po nemoci zdraví své
více milujeme. Tím nemíní se, že by
svrchovaně lépe nebylo Boha neurážeti
hříchem raději nežli hřešiti a potom pokání
činiti, a bláznivě a pošetile by sobě počínal,
kdoby ve hříchy se vydával, chtěje po

káním svojím nápotom radost andělům uči
niti, což netoliko nebezpečnojest alei proti
"výslovným výrokům písma čelí. Rom. 3, 8.
-Ale i to pravda, že lidé, jenžto se ze hří
-chů na pokání skutečné dali, obyčejně větší
vykládají opěku a horlivost v činění dobra
než lidé, jenž do hříchů velikých byli nepadli.| Spravedlivýmidevadesátidevítiroz
umějí se skutečně a bytelně spravedliví a
vniterně posvěcení a Bohu oddaní hdé.

Jiní vykladatelé rozumějí spravedlivými
oněmi lidi dle domnění svého a podlé vněš
ného život a bezůhonné, předpisy zákona za
chovávající, kterým se nezdá pokání potřebné
býti, poněvadž jenom k zevnějším předpi- ,
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sům zákona hledíce ke vniternému posvěcení
svému neprohlídají, jakovými fariséové byli
a jakým se nížeji bratr syna ztraceného býti
vyličuje. Výklad tento druhý dosti případen
jest, ale prvnější jest obyčejný a téměř po
všechně přijatý.

Odmítá a poráží Pán reptot fariséův do
kazujíc, že andělé v nebi radost mají nadhřišníkem© kajicím.Jedinýzáměrvtělení
Páněbyl ztracené lidstvo spasiti, hříchshla
diti a sníti Jes. 27, 9. a spravedlnost věč
nou přivésti Dan. 9, 24. Andělé v nebi a
ovšem i jiní nebešťané připodobnění jim,
světci totiž a světice Boží vtom docela sho
dujíce se s vůlí Boží a se záměry jeho nemo
hou býti necitelni mravů lidských a pokání
lidí dříve hříšných radost jim působia zvy
šuje bláhu jejich, která dle slov svatého Re
hoře tím více vzrostá, čím Vice milosrdenství
Boží horovati a vrchovati spatřují. Jediná
pohnutka pro anděly, radovati se, jest čest
a chvála Boži; čest ta se nejvice milosrden
stvim a spravedlností jevi, kteréž toliko na
tvorech rozumných se ukazují, ana všemoc
a vševědnost Boží i na tvorech nerozumných
a neživých se spatřuje. Milosrdenství a spra=
vedlnost jsou takměř dvěruce Boži, z nichž
jedna uštědřuje, druhá trestá a takměř dva
sloupové, z nichž jeden dobrého podpírá,
druhý zlého přikvačuje. Všechny cesty Páné
Jsou milosrdenství a pravda, ť. j. spravedl
nost. Zalm 24, 10.

Di o spravedlivých, že nepotřebuji po
káni, poněvadž totiž bříchů smrčelných se
ovšem vystřihají, sic jinak by spraveduvými
slouti nemohli. (Co se ale všedních hříchů
týká, jichž člověk ani spravedlivý prázen
nebývá a z nichž tudy ovšem sei tito spra
vedlivci káti musejí, o těch tu řeči není.

Ještě přidáváme, že někteří svatí otcové
devadesáte devíti opuštěných ovcí vyroz=
umívali kůry andělské, jež Páa na čas jakoby
ostavil, aby člověka a spásu jeho hledal.
Radost pastýře klade se proti reptotu fari=
séů a ramenoma, na nichž pastýř ovci nese,
nejední slyší kříž Páně.

Tyž smysl, jak jsme pravili, také ve
druhé parabole se nalézá a stupnováním ně=
jakým vyličuje se svrchovaná láska a péče
Boží ohledem spásy hříšníků. Která žena
majic drachem deset, ztrati-li drachmu jednu,
nerozžihá svíce a nemete domu a nehledá
pilně až nalezne? A nalezši svolává přítel
kyně a sousedky řkouc: Radujte se se mnou,
nebo jsem nalezla drachmu ztracenou. Ve
směs nepřijde se tázati, co desatero drachem
či denárů znamená a proč právě tyto pe=
níze a ne jiné se kladou a proč 0 desíti
řeč jest. Drachma či denár jest čtvrtina
sikla či statéru a podlé našich peněz by asi
dvacet krýcarů stříbra činila, suma f0 ne«
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veliká, avšak pro chudou ženu, jenž neměla
více než deset drachem, ztráta jedné drach
my vezdy předce citelna byla. Nad to hod
nota peněz tehdá mnohem větší byla než
nyní jest. Drachmou ztracenou samozračně
rozumí se člověk bříšný a Bůh pro získání
jemu spásy Se přirovnává a podobným se
činí ženě chudé, jenž svíci rozžíhá a dům
mete, aby peníze svého opět dobyla a na
šedši svolává přítelkyně a je k spolurado
vání se s ní nabizí. Místo svolává čte řecký
text v mediu svolává sobe, což větší do sebe
má důraz. Na tom obecném výkladě 0 péči
o spásu lidskou můžeme přestati, aniž 0
podrobné jednotlivých slov vysvětlování se
pokoušeti. Předce však někteří vykladatelé
jednotlivým slovům podobenství toho význam
zvláštní podkládají, jehož tu pominouti ne
můžeme. Ženou rozumějí Christa co věčnou
Moudrost; penízem, praví, proto člověk se
býti klade, poněvadž na duši nese obraz
Boží a nápis, že Bohu patří. Peníz se zaku
toulel do Kouta,t.j. člověk odstranil se Boha
a padl do březu hříchů. Devět ostatních pe
nizů jest devatero kůrův andělských. Roz
žehnutím svíce slyší se vtělení Páně, když
Christus křehkou nádobu lidského těla svět
zem věčného božství naplnil. Zametáním se
rozumí Boží provolávání člověka ku pokání
a všechny trudy, bolesti, slzy a sebezapírání,
kterým se člověk hříšný pro získání spásy
podrobiti musí, aby duše od špíny a kalu
očištěna byla, jako peníz ode prachu. Sličně
vece svatý Augustín: Jsem peníz Boží, za
bloudil jsem od pokladu, emiluj se nade
mnou! Dvěma podobenstvíma těma krásně
ozřejmělo milosrdenství Boží a svrchovaná
k hříšníkům láska Boží a ovšem stouliti mu
sill fariséové a reptotu svému přítrž učiniti.
Leč Pán ještě jednu purabolu přidává, ve
kteréž, jak jsme pravili, vývitek a běb hří
chu i vývitek a běh pokáníse strany lidské
líčí, čehož při prvnějších dvou nebylo. Vece:

11. Pravil pak: Člověk jeden měl
dva syny. 12. A řekl mladší z nich
otei: Otče, dej mně díl jmění, kterýž
mně připadá. A rozdělil jim majetnost.
13. A po nemnohých dnech sebrav
všecko mladší syn odebral se do kra
jiny daleké, a tam promrhal majetek
svůj Živ jsa prostopášně. 14. A když
všecko utratil, stal se hlad náramný
po krajině té a on počal nuzeti. 15.
A odebrav se přichytil se jednoho mě
šťana krajiny té. A poslal ho na po
pluží své pást vepře. 16. I žádal na
plniti břicho svoje lyštinami, kteréž
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vepři jídali a nikdo mu nedával. 17.
Do sebe pak vešed pravil: Kolik ná
jemníků v domě otce mého oplývá
chlebem, já tu pak hladem hynu. 18.
Vstana půjdu k otci svému a řeknu
jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a
před tebou, 19, již nejsem hoden slouti
synem tvojím, učiň mne jak jednoho
z nájemníků svých. 20. A vstav šel
k otci svému. Když pak ještě opodál
byl, uzřel jej otec jeho a milosrden
stvím hnut byl a běžev padl na šíji
jeho a políbil ho. 21. I vece jemu
syn: Otče, zhřešil jsem proti nebi a
před tebou, již nejsem hoden slouti
synem tvojím. 22. Rekl ale otec k
služebníkům svým: Rychle vyneste
roucho přední a oblecte jej a dejte
prsten na ruku jeho a obuv na nohy
jeho 23. a přivedte tele krmné a za
bijte a jezme a veselme se; 24. nebo
tento syn můj mrtev byl a ožil, byl
ztracen a nalezen jest. I počali ve
seliti se. 25. Byl ale syn jeho starší
na poli. A když přicházel a blížil se
k domu, uslyšel hudbu a tanec. 26.
I povolav jednoho ze služebníkův otá
zal se, có by to bylo? 27. On pak
řekl jemu: Bratr tvůj přišel, i zabil
otec tvůj tele krmné, poněvadž zdráva
ho dostal. 28. Rozhněval se však a
nechtěl vejíti. Otec tedy jeho vyšed
počal prositi ho. 29. Ale on odpově
děv řekl otci svému: Aj tolik let slou
žiím tobě a nikdá jsem přikázaní tvého
nepřestoupil, a nikdá jsi nedal mně
kozelce, abych se s přátely svými roz
veselil. 30. Ale když syn tvůj tento,
jenž promrhal statek svůj se smilni
cemi, přišel, zabil jsi mu tele krmné.
31. Ale on řekl jemu: Dítě, ty vezdy:
se mnou jsi a všechny věci moje tvými
jsou. 32. Veseliti se ale a radovati se
náleželo, poněvadž bratr tvůj tento
mrtev byl a ožil, ztracen byl a nale
zen jest.

Dvěma předešlýma parabolama byl Pán
o milosrdenství Božím nade hříšníky mluvě
ukázal, jak docela bezprávně se fariséové
nade vlídným Páně se hřišníky zacházením
horší, Třetí parabolu pridává, jak jsme toho



150

dotkli, aby netoliko téhož potvrdil, nébrž
aby vývoj hříchu a pokání se strany lidské
vylíčil a nad to vypsal poměr, jakým se
k tomu Božímu milosrdenství lidé zákonitě
spravedliví povabují. Jest parabola ta pra
vou perlou mezi parabolami, a 0 sličnosti a
svrchované kráse její hlas jeden jest, aniž
člověk se kdy jí nasytiti a nabažiti může,
poněvadž s krásou barev svojich spolu svr
chovanou pravdu v sobě obsahuje a slova
její co nebeská mana do duší lidských pa
dají a rajskou útěchou ji naplňují. Mlaďsím
synem rozumí se vůbec Zřisník, jenž vyvi
nuv na pokání se dává, v sťarsim synu líčí
Pán Jidi podlé zákona neúhopné a spravedlivé,
kteří všelijak příkazy zákona vyplniti píleli.
Nedobře někteří starším synem licoměrce
rozumějí. Ješto se mladšímu nějakou měrou
před starším předek dává, ozřejmuje tím
předešlá náuka, že větší radost bývá nad
bříšníkem Kajícím než nad spravedlivými.

Nejblíže se parabola sice hříšníků vů
bec a pravedlivých vůbec týká, a fariséové
mohli nápotom snadně obrácení na sebe a
pa celníky učiniti. Leč svatí otcové ještě
také synem marnotratným rozumějí pohany
a staršim synem Židy. Pohané se od města
Božího a od pravé pocty Boží oddělivše, vy
dali se ve službu bohům a bobyněm lichým,
an sami Židé v domě otce nebeského zůstali.Pohanéposlézeduchovnínouzea strastízní
zakusivše zatoužili po domě otcovském a
přijati byli do cirkve, čehož jim ale Židé
nepřáli a dlouhýboj musili bojovati apostolé,
než právo pohanů k vejití do církve Boží
všeobecného uznání došlo. Výklad ten se
sličně sice shoduje s parabolou a se slovy
jejími, ale nejbližší a vlastní smysl její -zří
ke hříšníkům a spravedlivcům a dotčený
výklad o pohanech a ŽZidech, jakož i vý
klad o fariseích a mýtařech jsou pouzedá
lejším vztahováním a. obracením.

Mladsi syn žádá připadoucího jemu
jmění; mládí zajisté nemá pravého rozmyslu
a snadno se dá náruživostmi uvléci a od ji
ných lidí k zlému svésti, a nad to spíše na
dáti se můžeme u mladšího žádosti takové,
an by starší byl to jen se vzdáním se práva
dědického činiti mohl. Prosí tento mladší syn
o částku majetku, která by noň připadla.
Podlé práva Mojžíšova Deut. 21, 17. obdržel
mladší syn jenom polovinu toho, co se prvo
rozenci dostalo, ana celá majetnost do toli
dílů o jeden více se rozdělovala, kolik dě
diců bylo; každý dědic obdržel díl jeden,
prvorozenec obdržel dva takové díly čiúděly.
Ješto se v parabole jenomdva synovéna
lézají, dostal syn starší dvě. třetiny, mladší
jednu třetinu. I žádá on tu svou. část ne
chtěje dočekati -doby jisté a určité. Otec se
nachyluje ku prosbě jeho, ač toho ovšem

Lukáš XV, 11—32. Parabola o synu marnotratném.

zdráhati se mohl; čím se naznačuje svobodná
vůle hříšníkova, že ho Bůh choutkám vlast
ním zanechává, aniž milostí svou ho k dobru
přinucuje, an zanechal Bůh člověka v ruce
rady jeho Ececli. 15, 14. Majetkem přenosně
rozumějí se veškeré dary těla a ducha, pří
rody i nadpřírodné milosti.

Otec oddělil statek tou měrou, že mlad
šímu podíl slušný odevzdal, část staršího
ale ještě pod svou mocí a jej Samého ve
službě své podržel.

Po nemnohých dnech sebral se mladší syn
s majetkem do ciziny; neučinil toho Aneď,aby
snad lidé jiní o žádosti jeho nedoveděli se
a netušili; jednak nedlouho prodléval a po
nemnolých dnech se odebral, nemoha se do
čekati neobmezené svobody. Tím se nazna
čuje chtíč nevázaného a prostopášného Života
v člověku, jenž ode hříchu Adamova ke zlu
se nakloňuje. Odešel do krajiny daleké ;
hříšný život jest vzdálen od Boha, od zá
kona jeho a od jeho milosti, jest ocítnutí
se v krajině knížete svéta toho; jest zapo
menutí na Boba a na obrat, jest zapomínáním
Božím nějakou měrou na člověka. Vzdaluje
se člověk Boha myslí svou, ana V mysliav
duchu člověkově leží buď cizina buď vlast
ohledem Boha. Dalek jest Bůh od bezbožců
Prov. 15, 29. a kdo se Boha vzdalují, za
hynou. Zalm 72, 27. V cizině žil bezuzdně
a promařil všechnu majelnost svoji, živ jsa
prostopásně. Hříšník zajisté promrhává mi
lost Boží a lásku Boží, o cnosti se připra
vuje, rozum oslabuje a všechny ducha mo
hutnosti na mdlobu přivodí, ano přečasto i
na tělo svoje neduhy, bolesti a rány přiva
buje. Prostopášné žil, hříšným žádostem a
náruživostem povoloval; o každém to platí
hříšníku, a i ten, kdo hříchy ducha, pý
chou, závistí atd. se prohřešuje, také pro
stopáchá zákona Božího nedbaje. / stalo se,
že hlad zavládl po té krajině a on počal nu
zéli Či nouzi trpěti: naskýtá se tím práznost
a opuštěnost a jako osiřelost mysli a ducha
a stav zamřelosti a bezblaženosti, do kte
rébo hřích uvádí. Všeliké nasycování v tom
neblahém stavě jest nedosycením, uprostřed
hojnosti člověka pustá poušť. obkličuje. Ne
maji bezbožnici žádného pokoje, vece písmo
svaté Is. 48, 23. Kdo Boha se vzdálil a
spustil, kdo Boha nemá, ten chud a nuzen
jest, ješto naopak svatý František Assiský
Boha všechnem svojim nazýval.

Ale začátek nouze byl začátek obratujeho,aspoňjistěprvýpodnětkobratua ná
právě života odtad vzat byl. Byla to spolu
slušná pokuta za neprávě užitou svobodu,
že. teD, jemuž se stýskalo pod dobrým otcem
ve svobodenství synovském žíti, nyníjinakži
vota svého ostříci nevěda musil najmouti
se ve službu otrockou a službě uŽidů nej
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hanebnější, pasení vepřů se podrobiti. Ne
chce v paláci bydleti Otce nebeského hříš
ník, i ocítá se v chatrné chatrči a ten, jenž
andělského pokrmu všechny rozkoše zahr
nujícího požívati mohl, nyní hladem hyne a
nemůže hladu svého ukoiiti ani lušťinam?,
jimiž vepřový dobytek krmen byl. Lušít
nami vece, Co věcmi opovrženými, ješto se
Juštiny nepožívají, nébrž jádra z rostlinu lu
skonosných. V řeckém textu se rozumí ro
hovník či chléb svatojanský (ceratonia siji
gua), jenž má lusky dlouhé, sladkou šťávou
proniklé, z níž se nápoj vylisuje a vytlačuje
a patloky či patěsky, matoliny či mláto do
bytku ušipanému se v pokrm dávají. Druhdy
se ve svaté zemi rohovnika jenom ku krmení
dobytka užívalo, nyní ale po toliko spusto
šeních a tak náramném ochuzení krajiny|se
ovoce to Suší a vyváží aneb se lisuje za svěže
a šťáva na syrup se zbušťuje. Bratři přelo
žili mlátem, ale Procházka opravil překlad
položiv luštinami. Krbec od toho odstoupil
a chybně přeložil šírým slovem: pokrmem.
Nejnověji opět mláto postaveno. Italiáni zovou
rohovník slovem semitským caruba 2177 a
slovo Charuba i nám by svědčilo, jak na př.
broskev, třešně, slova od otců našich dle
slovanského mluvid!a přikrojená, místo persica
a cerasa; při tomto slově žádného příkroje
potřebí by nebylo. Takových šupin z patěsků ©
žádal sobě, a nikdo mu jich nedával; čímž
svrchovaná bída a nouze se vyličuje a po
vaha všeho toho, cokoli člověk Boha hříchem
se vzdáliv požívá. Všecky, byť sebe vzác
nější věci byly, praví se bez Boha matolinám
a patlokám se rovnati. Všechny rozkoše,
všechny slasti, všechny nádhery světa, ano
všechny vědy a umy a všechna zaneprá
znění nemohou člověkovy duše nasytiti a
hřich, jenž slibuje ráj chtíčům, byv vykonán
duši lidskou v neúkoji svrchovaném ostavuje.
Může člověk bezbožnýbýti a státi se velkým
mudrcem, bohatcem, básnířem, umělcem,ale
v očích Páně, to všechno počínání není leč
pasení vepřů, při němž není nasycenía vše
liká umění a vědy veškery bez Boha jsou
jen luštinami práznými a prázným, jalovým,
nesytným mlátem. Všudy, kde Otce není,
vládne bíča a nouze, dí Jeroným. Kdo se
Straní pramene, ten žízniti bude; kdo odchází
od pokladů, nuzí; kdo vzdaluje se moudrosti,
pošeťuje se; kdo cnost opouští, hyne. Prá
vem tudy nouzi trpěl ten, jenž sklady mou
drosti a vědomosti Boží ostavil a pokladův
bohatství nebeského zanechal, dí sv. Ambrož.
A svatý Augustín cís. 6, 16. vece: Běda od
vážlivé duši, jenž nadála se opustíc tebe ně
čeho lepšího dojíti. Povaluje se již na znak,
již na ten již na onen bok, již na břicho,
ale všady tvrdo jest. A ty sám jsi pokoj.
I to významu plno jest, že když náramný
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hlad nastal, odebral se dále; tím naskýtá
se, že hříšník hlouběji a hlouběji padá a více
a více se Boha vzdaluje. Nedával mu ni
kdo ani těch šupin a matolin, ješto když byl
popásl dobytek a domů ho dohnal, jiným
náleželo jej pokrmiti a tudy on žedným
býval aspoň těch patěsků dostati, leč nikdo
nedbal o něho.

Ta vněšná nouze přivedla jej do vnitřku
a do útroby vlastní duše. I šed do sebe,
usmysliv si, poznav se na bezcestí býti, obudil
se jako z toho omraku, jímž prostopášnost
jej obklíčila. Přečasto člověk tepruv na po
mezí a jakoby na nejzazších hranicech své
od Boha oddálenosti pociťuje nebláhbua zblou
dilost svou a do sebe jde, uznává svou k
Bohu a cnosti určenost a nade vzdálením
svým od něho se zhroziv vratno se dává v
stavu svém zhola již obstáti nemoha, ana
celá vyšší stránka duše se proti nynějšímu
postavení jeho vzpírá. Svatá bázeň, která se
člověka hříšného zmáhá, když stav svůj ve
světle víry považuje, jest dle Trid. s. 6. c. 6.
počátek ospravedlnění. Svatý Augustín gů.
ev. 2, 33. mluví orozdílu, jaký zabihá mezi
hříšníkem,jenž dobroty Páněa toho,jak sladek
jest Pán, Žalm 24, 8. zkusil a mezi tím, jenž
nic toho nepočil a pravi, že ovšem onen
snáze do sebe jde nežli tento, ana památka
rozkoší v domě Páně druhdy požitých jemu
pobudkou jest k navrácení se, čehož u to

hoto nebývá. A z toho zřejma důležitost:
| zbožného dětí vychovávání a blažen, kdo za

mládí obcoval s muži svatými.
Do sebe šel zbloudilec a po domovuza

toužil; ale nezůstala planem touha ta, nébrž
zbudila v něm předsevzetí vrátiti se, vyznati
vinu svou a otce o milost žádati, ale pfi
tom i k dostiučinění se poskýtati. Kolik
nádeniků, vece sobě, oplývá chlebem v domě.
otce mého, a já tuto hladem hynu! Anitoho,
čím dobytek se nasycuje, nedávají mně. Sebe
syna staví naproti nádeníkům, a hlad svůj
proti sytosti jejich. Někteří vykladatelé tuto
přičinují rozdíl mezi nájemnými a Ssynov=
skými sluhami Božími; oni jsou, jenž ze
strachu nějakého a pro mzdu Bohu slouží,
tito jsou, kteří zlásky k Bohu to činí. Obo
jího onoho podnětu, bázně před pokutou 4
náděje odplaty, potřebno pro začátek du
chovního života, jak v Zalmu 118, 120. zu
prosba : Zbodní bázní svou srdce mé, nebosoudů
tvojich bál jsem se v. 112. Naklonil jsem
srdce svojé k vykonávání spravedlnosti pro
odplatu. O těcb, jenž z láskyslužbu Bohu
konají, vece Žalm 118, 97.: Ojak milují zá
kon tvůj v. 48. PFozdvíhl jsem rukou svojich
ku přikázaním tvojim, která jsem miloval.
Jiní vykladatelé či raději upotřebitelé slov
rozumějí nájemníky lidi sprosté, chudé, ne
učené, kteří dle Mat. 11, 25. se u věcech
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Božích kochají a syny slyší lidi učené výše
postavené, ano kněze a biskupy, kteří ale
zapomenuvše Se nad povoláním svojim níže
stojí v duchovním životě než lidé oni sprostí:
podlé toho se slovo čuto rozumí vně církve
a domem otcovým jest církev svatá.

Vstanu, vece, poněvadž hřích člověka
skloňuje k zemi, nebo hříšníci leží a jen
spravedlivci stojí; pujdu, vece, poněvadž,jak
praveno, hříšník vzdálen jest od Boha a cesty
mnoho vážiti musi, aby se domů opět dostal.
Zhřešil jsem; jest to vyznání viny své, jest
zpověď, a ta mimo zpytování, lítost a do
bré předsevzetí samorostle se z pravé ka
Jícnosti vyvinuje. Zhřešil jsem proti nebi
a proti tobě. Prostě tak mluví a vinu ve
škeru sobě připisuje, aniž ji na svůdce a
stoupence a rádce uvaluje, aniž také mládím
svojím vymlouvá se. Proti nebi zhřešil a
spolu proti otci, ješto každý hřích čelí proti
dvojímu řádu Božímu, proti řádu přírody a
času a druhý proti řádu nadpřirozené mi
losti a věčnosti. Slova: zhřešil jsem proti
nebi zříku podvrácení řádu nadpřirozeného,
slova zhřešil jsem proti otci zří ku přiro
zenému pořádku. Zhbřešil proti nebi, proti
Bohu, ješto zlým životem Boha urážela při
kázaní jeho přestoupal; zhřešil proti otci,
ješto se mu stýskalo lásky otcovy užívati
a ješto podílu svého před časem se domáhal.
Nebem se netoliko Bůh rozumí, nébrž i ti,
jenž v nebesích Boha požívají, andělé a svět
cové Boží, kteří jakož nad kajícníkem ra
dost mají, tak hříchy lidskými uraženi bý
vají. Dí přeď tebou, před otcem, zhřešil
jsem, jakoby otec byl při hřešení a prosto
pášnostech přítomen býval, což zde proto
se praví tak zračitě, poněvadž Otec nebeský
u žádného počínání hříšníkova odtomen ne
bývá. O slovech zhřešil jsem dodává svatý
Ambrož: zhřešil jsem, to jest přední vyznání
před tvorcem přírody, před náčelníkem mi
Josrdenství a před soudcem viny. Ač Bůh
všecky věci zná a ví, předce vyznání viny
tvé očekává. Ještě přidáváme, že ti, kdož
vykládají parabolu tu o Zidech a pohanech,
poslední slova: zhřešil jsem proťi nebi slyší
o jejich hvězdám a jiným stvořeným věcem
se klanění.

Nejsem hoden slouti synem, dí dále. Ne
praví, nejsem synem tvojím, nébrá dí: ne
jsem hoden sloutt. Nepovažuje se za hodna,
aby ve předešlý poměr s otcem opět vešel;
stačí mu opět do domuotce přijat býti, jemu
opět moci sloužiti a jeho lásky se poněkud
a jakoukoli malou měrou přiúčastniti. UÚčíň
mne jako jednoho z nájemníků tvojich. Nedí:
učiň mne nájemníkem, něbrž jako jedním z
nájemníků, chce podmkati práce a obtiže
pádenígza, alé synovství svého nehodlá se
vzdáti. To jest pravý vzor pokání. Nehned
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má hříšník po učiněném vyznání všech dober
církve svaté účasten býti; plač napřed, po
ciťuj tíži vin svojich a očekávej, až se Otec
nebeský skloní a milosrdenství jeho jej políbí.
Před plamenem předchází kouř při dělání
ohně, před plamenem lásky předchází vy
znání hříchů. Slova učí mne jako jednoho
z nádeniků svojich opisuje sv. Petr Chryso
log: Budu i já pracovati na vinici tvé, obře
zovati kosákem Ducha svatého zbytečné le
torosti kmene svého, odtínati budu zlé ná
klonnosti, žádosti a náruživosti, pěstovati
budu sladký hrozen lásky Boží, příkazy tvými
opletu duši svou atd.

Netoliko předevzal sobě syn ten, nébrž
vidíme na něm, že předsevzetí svoje ihned
ve skutek uvésti usiloval, dle slov: Nepro
dlévej se obrátiti k Bohu, jež čteme Sir. 5. 8.,
aniž odkládej den ode dne. A vstav, dí Pán
o synu tom v parabole, sel k otci svému,
Když pak ještě opodál byl, uzřel jej otec
jeho, a milosrdenstvim hnut byl, a běževpadl
na Šiji jeho a polibil ho. Vypisuje Pán
podrobněji laskavost, milostivost a dobrotu
otcovu, poněvadž o to běželo, aby milo
srdenství Boží ke hříšníkům ozračelo. Ještě
opodál byl, a otec uhledl jej, a dříve, než
otci vinu vyznati mohl, objal jej otec a
políbil, či dle řeckého textu, zulibal ho.
Milosrdenstvím se pohnul, v útrobách rozželil
se, a nečekaje, ažby doběhl syn, v ústřety
vyšel jemu vida, jak on bez mála s bázní a
s ostychemse kdomu bliží. To jest spůsob
milosti Boží, že předchází člověka a kajícnou
duši polibením pokoje pozdravuje a ukřepuje.
Ustřetami otcovými se rozumí láska a náděje
v duši hříšníka milostí Boží zbuzená. Text
významně klade: k svému otci, k otci vlastní
mu, a ve slově svůj či vlastní zvláštný dojem
spoléhá; jedin vlastní otec byl pro něho na
světě, který jej přijmouti a útočiště jemu
dáti mohl. Nehledal přímluvců přespolních,
dí sv. Petr Chrysolog, ješto měl v útrobách
otce silnou přímlovkyni, lásku otcovskou.
Vyznává otci: Zhřešil jsem proti nebi a proti
tobě a nejsem hoden slouti synem tvojím.
Ale slova, jež sobě doložiti předevzal, aby
otec jej co nájemnika mel, ta slova uvázla
v ústech jeho a skonala na retou jeho, buď
že otec dálejší jeho vyznávání přetrhnul, když
pravil: Doneste oděv nový, buď raději, Že
láska otcova tak neočekávaná je utlumila a
potlačila. Bylo ovšem zbytečno prositi 0
menší dar, ješto svrchovaně se mu daru nej
většího dostalo, a nebylo by vhod byvalo
žadati o postavení nádeníka, když již se
mu synovství s tou láskou otcovskou dostalo.
Přineste, vece otec, roucho přední, aneb dle
řeckého textu, kdež artikul se přičinuje,
roucho ono přední t.j. nejpřednější, nejdražší,
nejvzácnější roucho, čili řízu t. j. odév až
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do šlap jdoucí. Značí roucho to milost Boží,
co věc nejpřednější a nejvzácnější. Ovšem
při obracení a upotřebení mů e přední značiti
toli co dřivejsí, lešto hiíšník pokáním do
předešlého, jehož hříchem pozbyl, stavu mi
Josti přichází. Leč předce poněkud překáží
překladu tomu věc sama, an syn byl své
roucho prvější roztrhal. Patrno sice jest a
oblékáním a ozdobením syna okazuje se nám,
že ospravedlnění nezáleží jenom v odpustu
hříchů, nébrž i v posvětě a v přijetí do stavu
původního, nebo oblékání v nové šaty značí,
že hřích odbyt jest, a že synovský s Bohem
peměr obnovil se. U Zach. 3,4. veleknězovi
Jesuovi se nový svátečný oděv obléká a o
křesťanech věrných Apoc. 7. 14. se praví, že
sepraii a umyli roucha svá v krvi Beránkové.
Avšak stav člověka odbřešilého není docela
roven stavu Člověka v ráji před pádem, an
žádostivost při něm ostává, majíc tepruv
druhdy po zmrtvých vstání vybyta býti.
Frstee dále syn ten obdržŽuje a obuv Co
oznaky člověka svobodného a na znamení,
že za syna přijat jest, ješto otroci a s'uzi
ani prstenův nenosili a v oněch krajinách
bosi chodili. Prsten měl obyčejně slova vy
ryta Ex. 28, 11. u pohanů byly v něm vy
ryty obrazy, čehož u Židů nebylo. Obuv
byla spolu oznakem radosti, an ve smutku
se obyčejně boso chodilo, jak i David bos
utíkal před Absalonem 2. Reg. 15, 30. Vším
tím vůbec vrácená milost Boží se označuje,
aniž přístojno podrobně věcí těch obraceti.
Prstenem rozumějí dary Ducha svatého a
vrácené podobenství Boží; obuo značí po
silnění a odtad příčinlivost ve službě Boží;
kru-né čele značí oplývání rozkošemi a vůbec
hostinu vyobrazuje, kteréž se navrátilci do
stává; v řeckém textu stojí s artikulem 70
pócyov, Z čeho viděti, že jenom jedno tele
kimné se doma nalézalo, an dobytek ostatní
na poh byl. Tudy vece: jezme či hodujme
a veselmese Čili: hodujíce veselme se. Telerem
tučcým v duchovním smyslu-vnitrná potécha
se rozumí, a mezi potěchami duchovními na
prvním místě stojí eucharistie.

„, Příčinu radosti udává otec, an vece: Syn
muj lento mrtev byl a ožil, ztracen byl a na
lezen jest. Dí: Mrtev byl, buď že je) za ze
mřelého pokládal, jak druhdy Jákob Josefa
syna svého Gen. 37, 33. 44, 28., buď raději
duchovně mrtvým jej klade, když duše pro
cnosť mrtva jest a pro zlo a nepravost žije.
Tak vysvítá ze všeho spojení a ze slov v. 32.
k staršímu brairu mluvených, kterýž dle v.
90. dobře znám byv s předešrým životem bratra
mladšího slov těch jinak, než o duchovním
a mravném úmrtí rozuměti nemohl. Sluha
Slce mluví o zdraví syna mladšího, an dí 27.
v.: Otec ustrojil hody, poněvadž syna svého
sdráva obdržel; leč to nevadí výkladu o smrti
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duchovní, an sluha jenom vůbec mluviti, aniž
pak do rozboru a úsudku dálejšího o Životě
synové se pouštěti může. V tom se právě
svrchovaná jemnost a tenost výstavy slohové
spatřuje, že služebník úsudku otcova opako
vati neodvažuje se.

S tím prvý díl paraboly skončuje se a
přecházíme k části druhé o dratru starším
a nevoli jebo pro ono laskavé přijetí mlad=
šího bratra. Přicházelbratr ten starší z popluži
domů a přiblíživ se uslyšel hudbu a tanec. I
povolav jednoho ze služebníků otázal se, coby
to bylo. A uslyšev rozhněval se a nechtěl
vejiti domů. Místo aby se radoval z návratu
bratrova a radostně mu v «bjetí spěcbal, on
raději závidí jemu a hněvá se na otce, že
se s tou jemu láskou propůjčil. Bratrem tím
starším se rozumějí lidé dle vněšného zákona,
jak pravili jsme již, neúhonní, kteří na vněšné
spravedlivosti ustrnuvše a nějakého práva
k Bohu a věčné slávě se domýšlejíce na Boží
milosrdenství zanevírají, když jiným lidem,
dřívěji hříšným se Bůh propůjčuje a jim
milosti svojich bez zásluh a bez dřívějšího
zákonitého života uštědřuje. Také jest starší
syn, což již výše praveno, obrazem lidu
židovského, jenž se honosili, že Bohu vezdy
věrni zůstávajíce zbožně a bohumile žili, an
pohané prostopáchavše nemohou nijak stej
ného s nimi ku spáse práva účastnymi stati
se. Sličně se praví, že byl bratr na poli či
na popluži, že nebral účastenství v osudech
mladšího bratra. ješto Židé nestarali se 0
osud pohanů, až když práce denní vykonána
byla a když syn marnotratník vracel se domů,
t.j. když plnota času se přiblížila. Na popluží
či na poli se syn nalézá a nenalézá se v domě,
i v tom obrazem jsa Zidů, kteří se k Bohu
nevinuli láskou, nébrž v nějakém jarmu du
chovním se nalézali dle slov svatého Petra
Act. 15, 10. Ale na místo, aby se radovali,
že pohané jsou spolu s nimi k stužbě Boží
a do říše Páně připuštěni, oni raději nenávistí
a nevolíse zajati dali a z nevole té do vzdory
zapadli, nechléjice ani na prosby otcovy do
večeřadla vejíti a s mladším bratrem spolu
se radovati. Uslyšel bratr hudbu a tance a
podlé toho se tázal, co by to bylo. U starych
výchoďanů každá radost radovánkami a vše
liké radovánky hudbou a tancem se provodily
a druhdy plesoty takové od vážných mužů
se dály, jak z příkladu Davidova 2. Reg. 6,
14. se vidí. Místo Audbyvlastně stojí souzvuk
ovugovie a značí se slovem symphonia zpěv
se hrou hudebných nástrojů spojený. Hudba,
zpěv a tanec nejenom u Řeků, nébržiu
Israelitů při hostinách veselost zvyšovaly;
hosté netančili při tom, nébrž jenom Se ta
nečníkům a tanečnicem dívali. Na otázku,
co by to bylo, odpovídá otrok, jak mu slušelo
a jak naň náleželo: Tele tučně zabil otec,
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poněvadž bratra tvého zdráva obdržel. Tučné
tele s hodováním a plesáním souvisí; zdráva,
praví, jej přijal, nic o mravu jeho nepovídaje,
ješto otrok na zevnějšku osudu syna páně
utkvěl, v čemž jak již výše praveno se tenost
výstavy spatřuje. Rozjařil se a zabněval syn
ten starší a nechtěl vejíti. Neuči se tomu,
že by se světci neradovali nad milosrdenstvím
Božím, nébrž se namítá, tak velikým býti
druhdy milosrdenství Boží, že náramným jest
podivením pro všechny spravedlivé. Má život
tento mnoho pohádek a záhadek.

Otec, úrupnost a tvrdost syna staršího
utovliti a utlumiti doufaje, vysel?a prosil ho
a domlouval mu, aby předce vešel a spolu
se radoval. Tím svrchované úsilí se naskýtá,
jímž Bůh lidi zákonitě bezúhonné k ujmutí
víry v Christa, k odkání všedních vad a
k vyšším cnostem nabízí a navnazuje, což
netoliko o jednotlivých spravedlivcech platí,
ale i o celém židovském národě, jenž vl
douce, že pohané vcházejí do církve Boží,
zane-řeli na tu milostivost Páně a na vzdo
rech se ocitli. Odpověděl ale sťarší syn
otci: Aj doli let sloužím tobě a nepřestoupil
jsem přikazu tvého a přece ami kozelce, ne
rcili tele tučné, jsi mně nepřistrojil. V řec
kém textu s větším důrazem se staví slova
mně napřed: a mně jsi nedal ami toho ko
zlátka. Kozle klade naproti tučnému teleti
a sebe naproti marnotratci. O tomto bratru
svém ani slyšeti nechce, aniž volí ho bratrem
jmenovati, nébrž dí s pohrdou a s nevolí:
Tento syn tvůj s nevěstkami promrhkal statek
svůj či dle řeckého čtení sťalektobě promrhal,
což větší důraz v sobě chová, aniž slova
olče užívá prostě jen mluvě: Aj toli let slóu
žím tobě. Otec ale ostává při vlídnosti a
dobrotě své, aniž pro vzdory staršího syna
hněvem se popouzí. Dí pěštěně: Ditě (zéx
900) lyvezdy jsi u mne a věci moje tvými
jsou. Uvádí mu přednosti, jichž on před:

mam bratrem užíval, jednu, že byl vezdyu otce, druhou, že všechny věci otcovy mu
dědictvím připadnou. A těma dvěma před
nostma se měl nahnouti k lásce a k odestání
ode všeliké závisti a měl z toho poznati, že
při tak stisklém a těsném přátelství nebylo
potřebí, aby zvláštní hody jemu přistrojovati

Hlava

Farabola o správci nevěrném. 10. Věrnost
v malém. 15. Nemožno dvéma pánům
sloužiti. 14. Proti lakomýmfuriséům za
slává vysší v novém nyni po Janu Kře
stiteli zavládlém zákoně požadky, čehož
přiklad uvodi neopuštění manželky. 19.
Parabolu o Lazaru a boháči přednáší.

(Cdával.
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V tom ustrojení hostiny, chce otec
říci, nemůžešspatřovati, jakobych dával pře
dek před tebou bratru tvému. Radost nad
kajícím hříšníkem není nějakým ho před
spravedlivce předkládáním a vyšším ceněním,
něbrž paprskem slunka, jenž nezkaleně a
stále spravedlivcům svítí, od něhož paprysek
Se jenom tím různí, že padaje v číré tmě
světlejším býti se vidí. Přípustkou se tomu
dává, že lidé někteří v ničem proti Bohu
neprovinili a půjčuje toho Pán Tariséům;
avšak z toho nejde, že by se snad přijímánim
od Boha k spáse hříšníků radovati neměli,
nébrž opak toho odtad plyne, že zhola ne
mají příčiny jim záviděti, ješto jim způsobem
tím nic na blaženosti nesejde. Kdo právě
svat a spravedliv jest, raduje se všemu dobrua závistnevcházínamysljehoavejdeli,
tudíž ji odsebe co hříšnou myšlénku odbude.
Židé pohanům záviděli, když tito valili se za
Christem a celý dům Páně naplaili a v hi
storil Nového Zákona a nové církve od po
hanů to místo se zaujímá, jež v Starém Zá
koně Židé drželi. Dovodí ještě otec, proč
veseliti se a hodovati slušelo, týmž důvodem,
o němž dřívěji v. 24. se byl k služebníkům
svým pronesl: bratr tvůj mrtev byl a ožil
a ztrativ se nalezen jest. Sličně a vlídně
praví bratr tvůj mlčenlivě závist a nevoli
jeho káraje a pro lepší důraz klade se slovo
veseliti se náleželo v. 32. na prvém místě.
Jestli syn starší podal se čili nic, nedí pa
rabola dále; tenkráte, když Pán přednášel
parabolu tu, nebyl ještě osud fariséů a vů
bec Židů rozhodnut, zda skutečně podrobí se
Christu čili ve vzdoru svém ostanou.

Ostatně jsme již výše zmínili, že v jed
páni a osudech syna marnotratce celý po
stup a vývoj pokání ozračuje se. Ješto ale
Pán o všech výminkách a potřebách k spáse
lidské nemluví, tudy nevhodně ce někteří
z protestantských theologů také celé náuky
dogmatické z mista toho dobirali.

Takto odbavil Pán lidi farisejské, kteři
nad přijímáním hříšníků od něho reptali. Ale
1 sami učeniíciPáně potřebovali poučení mno
hého a především o povaze a vážnosti ma
jetku, jejž pro Christa velkým dilem opustili.
A otom Pán v parabole následující přednáší.

XVI.

1. Povidal pak i k učeníkům svo
jim: Člověk jeden byl bohat, jenž měl
správce a ten donešen byl u něho, ja
koby promrhával majetek jeho. 2. I
povolav ho řekl jemu: Čož to sly

(ším © tobě? vydej počet ze správy
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své, nebo již nebudeš moci správcovati.
3.. Di pak správce u sebe: Což uči
ním, poněvadž pán můj odjímá odemnesprávcovství?© Kopatinemohu,
žebrati se stydím. 4. Vím co učiním,
aby, když složen budu se správy, při
jali mne do domů svojich. 5. Zavolav
tedy jednoho každého dlužníka pána
svého povídal prvnímu: Kolik dlužen
jsi pánu mému? 6. On ale řekl: Sto
lák oleje. I řekl mu: Vezmi úpis svůj
a sedna, rychle napiš padesát. %. Po
tom druhému řekl: Ty pak kolik jsi
dlužen? On ale vece: Sto korců pše
nice.. Di jemu: Vezmi úpisy svoje a
napiš osmdesát. 8. I pochválil pán
správce nespravedlivého, Že opatrně
učinil, nebo synové tohoto světa opatr
nější než synové světla v rodu svém
jsou. 9. I já pravím vám: učiňte sobě
přátely z mamony nespravedlnosti, aby,
když mizeti budete, přijali vás do věč
ných stanů. 10. Kdo věren jest v nej
menšině, i ve většině věren jest a kdo
v mále nespravedliv jest, i ve většině
nespravedliv jest. 11. Jestli tedy v
nespravedlivé mamoně věrni jste ne
byli, co pravdivo jest, kdo svěří vám?
12. A jestli v cizém věrni nebyl jste,
což vaše jest, kdož dá vám? 13. Ni
žadný služebník nemůže dvěma pánům
sloužiti, nebo bud jednoho nenáviděti
bude a druhého milovati, aneb jednoho
se přidrží a druhým pohrdne; nemůžete
Bohu sloužiti a mamoně.

Povidal pak i učeníkům svým,vece Lukáš.
Z částit pak 7, jimiž se parabola ta s pře
dešlou váže, patrno, že Pán podobenství o
nevěrném správci téhož času a na témže aneb
blízkém místě přednesl, jak předešlou para
bolu o synu marnotratci. Pravil tuto para
bolu k učeníků n svojim, ovšem přiní k fa
riséům lakomým (v. 14.) prohlédaje, aby na
učil je, kterak pozemských věcí a majetku
časného k dosažení věčné spásy užívati mají.
Zmípili jsme nejednou o pravidlu, jehož při
výkladu parabol držeti se třeba, že totiž ne
veškera slova ke smyslu patří, nébrž že hla
vitá myšlénka odívá se v některé příslušné
okrasy, jichž výstavase lišiti nemůže. ana by
jinak řečkusa a nezáživna byla, kteréž okrasy
ale ku podstatě věci nepřináležejí. Toho
nedbajíce někteří vykladači a každé slovo pa- *
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raboly obracejíce, hnětouce a hmoždíce v
nesmyslech utoouli. Zdá se, že Pán tu'o para
bolu přijal ze skutečného života a z události
skutečně sběhlé a těm. K nimž mluvil,
ovšem známé. Leč buď jak buď, jisto, že
nesmíme na jednotlivých slovech ustrnovati
a Jípnouti, aniž všechněch tahů podobenství
toho k výkladu obraceti, nébrž že především
k záměru Páně tu ohlédati se musíme. Účel
paraboly jest učiti, jak klamavého zboží čas
ného k věčné spáse užiti a obrátiti máme;
co kzáměru tomuto Páně čelí, to významno
jest a výkladu vymáhá, costím cílem v pa
rabole nesouvisí, toho o Své váze nechati aniž
k smyslu natahovati, néhrž za okrasu po
važovati sluší. Záměr Páně při té parabole
před očima majice nemála výkladu zbýti
můžeme a každému zračito, že výklad, jenž
bohatcem Římany, správcem celníky a dluž
níky Zidy býti praví, jakoby Cnristus říci
chtěl, že milosrdnost publikánů k Zidům
sami Římané chválí, že výklad ten, pravíme,
S pravdou obstáti nemůže Smysl paraboly
a účel její vytknut jest v. 9.: Učíňle sobě
přátely z mamony nepravosti, aby, když do
konáte, vás přijali do stanů svojich t.j. mar
ného a klamného majetku, jenž pravým zbo
žím není, užijte tak, abyste jím sobě přátely
v nebeské říši dobyli, t. j. udílejte chudým
a nuzným lidem věcí potřebných ze statku
svého, aby přímluvami jejich a zásluhami
dobrých skutků Bůh vám zmilostivěl a vás
do stanů věčné slávy přijal. Tuto náuku
snadným během v parabole najiti a ovšem
vynésti lze, aniž jest mnoho vykladatelů,
kteříž by se k ní nepřiznávali.

Tíže jest podrohně slova paraboly vy
ložiti a určiti, kteráslova nezří ku podstatě,
nébrž jenom za ozdobu nějakou výstavě slouží.

a není části v písmě svatém, jenž by více
byla vtip vykladatelů zaměstnávala, jak ta
parabola o nevěrném správci. Nejvíce ne
snáze působí ta pochvala, které se dostalo
správci tomu nespravedlivému ode samého
pána. Nám sice zdá se, že Christus para
bolu vzal ze života a ji vystavil za příklad
svojim učeníkům se strany moudrého či ra
ději říciopatrného užívání majetkua že hodlal
jedině říci: lidé, jinak nespravedliví opafr“
ností svou pojišťují sobě z majetku jim svě
řeného časnou budoucnost; tak mají křesťané
z majetku jim od Boha svěřeného věčnost
svou opatřiti. Předce ale potřebí bude míst.
něji při slovech některých paraboly se po
zastaviti, při čemž o náhledech a výkladech
Jinostranných mluviti přijde.

Clovék jeden, dí parabola, byl bohat
jenž měl správce a tem donešen byl u ného
jakoby promrhával statek jeho. Správcem
statku či rozdavačem býval muž, jemuž



166

správa všeho statku svěřena byla, a jenž
hospodářství celé řídil dle vůle sice páně,
ovšem pak dle nejlepšího vědomí svého.
Takovým byl druhdy Josef egyptský u Pu
tifara a později u větším rozměru u Faraó
pa Gen. 39, 4. 41, 43., takovým byl Eliezer
u Abrahama Gen. 24, 2. a Séba u Saula a
Mifibosetha 2. Sam. 9, 9. 10. Správcem ta
kovým majetku jest každý člověk, ješto
svrchovaným pánem všeho jmění jest Bůh,
jak to ohledem Israelitů Hospodin sám Lev.
29, 23. vyslovil. Tudy samo sebou se Da
skýtá bohatcem oním Boha rozuměti, jemuž
všickni lidé počet klásti budou z toho, jak
kdo se jměním od Boha propůjčeným těžil.
Leč onen správce donešen či udán, obža
lován či položen byl u pána svého, jakoby
promrbával statek jeho. Í povolal pán
správce a domiouval mu: Čo slyšim o tobé?
Promarnuješ, maříš a rozsýpáš imění moje.
Vydej počet ze spravování a řízení svého,

jesto již děle statku mého spravovati nebu
deš. Takto se děje každému člověku při
smrti, když jej Bůh volá, aby jej soudil
podlé všeho, co tu na světě činil, a aby po
žádal od něho počtu ze života, z postavení,
Z povinností jemu svěřených, z času, z vloh
a ze všech darů jemu propůjčených.

Nepravi se, že skutečně žaloba a zlá
pověst se na správci dokázala, ale z toho,
co tudíž správce činí, jasně vina jeho vy
niká. Nebo táže se samého sebe: Což uči
nim, an pán správu domu ode mne odnímá ? Ko
pali mi nemožno a žebrati stydno mi jest.
Uznává vinu a předešlou neopatrnost svou,
že dříve již k budoucnosti neprohlédal tak,
že mu nyní nezbývá téměř leč buď prací
rukou svojich se živiti, buď hole žebrácké
se chopiti; tam to mu nemožno, poněvadž
by nezvyklé věci podnikati a trudů podjí
mati se musil a druhého se odvážiti mu.
stud zapovídá. Věci tyto praví se pro vy
líčení nesnáze správcovy, aniž dále o vý
znamu kopání a žebroty tázati se přijde;
to jediné v nich nalézati můžeme, že člověk
po smrti sobě již žádných zásluh shromáž
dovati nebude a kdo tuto na světě za ži
vota svého k tomu neprohlédal, že tam chud
ostane a s práznem odbyt bude.

Leč chytrý a opatrný správce ví, jak
pomoci sobě. Vím, co učiním, vece, aneb
dle textu řeckého: Poznal jsem, došel jsem
poznání, co učiním, co činiti mám, aby Ždy
bych složen byl se správcovství svého, mne
přijali do domu a živili. Mluví poněkud
s pochybou, podlé žádosti své žádaje v úřa
du svém ostati, ale podlé svědomí předvídaje,
že již z úřadu svržen bude. Radu, kterou
sobě poraditi a výživou dálejší ubezpečiti
se hodlá, tudíž ve skutek uvádí. Nebyla
rada ta jiná leč s dlužníky páně se umlu

: jednal.
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viti, jim část dluhu ovšem se škodou pá
novou odpustiti a tím sobě přítulek u nichpojistiti.© Povolaltedydlužníkypánasvého
a vece prvému: Kolik jsi dlužen pánu
měmu? A když ten odpověděl: sto lák či
tun oleje, dí správce k němu: Vezmi úpis
svůj a sedna rychle napis osmdesát. Jed
noho každého z dlužníků dal povolati, ač
tuto dvá jen přicházejí co příklad, jeden
s dluhem vtekutých, druhý v sutých věcech.
S důrazem stojí, povolal dlužníky pána svého,
že sobě z nesnáze dlužníky pána vlastního
pomáhati věděl. Rychle otázku klade, a
vyslyšev odpověď, jenž ovsem 8 úpisem
dluhovým shodovati se musila, káže mu
zasednouti a rychle napsati jiný list dluhový
a sice místo sta napsati osmdesáte; tim vším
se líčí, jak spěšně bezpráví ono se dálo.
Láka či tuna stojí v českém překladě místo
řeckého a hebrejského batu, a bat či kad,
jak v latinském stojí, jest asi třetina vědra,
ač vlastně slovo hebrejské žbán znamená.
Na východě se přemnoho oleje užívá, a
velekupec ten ovšem toli moh! dluhem ostati.
Sleviv správce dlužníkovi dvacet tun oleje
nadál se od něho, že pamětliv buda toho jemu
k úsluhám se propůičí.

Nápotom povolal druhého a opět rychle
staví naň otázku: koliks dlužen pánu mému?
A když ten odvětil: sto korců psenice, dí k
němu správce: Vezmi nápis svůj a napiš
padesát. Korec jest téměř toli, co se U nás
korcem zove, něco přes půl druhé míry obilí;
více tomu než onomu odpouští, aby tím více
tohoto sobě získal, do něhož se snad větší
vděčnosti nadál, ač jiní chtějí, že se to dálo,
poněvadž menší cenu má korec pšenice než
tuna oleje.

A nyní přichází ta záhadná propověď:
A pochválil pán, vece dále Christus, hospo
dáře svého nespravedlivého, že tak opatrné

Dvojí věc se tu praví: bohatec
správci chválu dal pro opatrnost jeho, a
druhá záleží ve slově nespravedlivého. Opa
trným byl, an o budoucnost svou se staral;
ale nespravedliv byl, an to činil 8 ujmou
pána svého. Místo nespravedlivého stojí v
řeckém textu správce nespravedlnosti v ge
nitivu, leč ten genitiv povahy nemůže jinak
leč adjektivem vysloven býti. Když tedy
vlastní pán jeho jej chválí, veškera chvála
jde k opatrnosti jeho; a víme, že nejednou
stává se ve světě a nejednou v pohádkách
a báchorkách dočítáme se toho, že někdo
chválí toho, jenž mu chytrým spůsobem věc
nějakou odcizil, ač tím zhola nemíní říci,
že by člověk ten byl vtom dobře a právě
jednal. Povídá Christus, že pochválil ho,
ale jmenuje ho Christus sám nespravedlivým;
a tudy veškeři ti výkladové, jenž správce
ospravedlniti chtěli, jakoby byl slevil jenom
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ze svého statku, zcela nevhodni a liši jsou.
Christus Pán uvodí ještě příčinu opatrného
chování Se onoho správce, an dí: Synovésvěta©zajistéopatrnějsíjsou© nežsynové
světla v rodu svém. Synové sréta či věku
tohoto jsou lidé, jenž věcí světa, věku, času
tohoto čenich ují, © Časné a pomíjecí věci
starají se; opak tóbo synové svetlajsou lidé,
jen: světlem víry osvícení jsouce, věcí věč
ných pilejí a o ně přede všemi Se starají.
Nazývají se syny, poněvadž oni svétu.
tito Bohu tak se připodobnují, jakoby oni
ze světa, tito z Boha se byli zrodili. Praví:
synové světa opatrnějsí jsou, ale ne ve všem

jse opatrnost jejich zjevuje, nébrž oni v rodě
svém, v oboru svém opatrnější jsou. Obyčejný
výklad jest: ve spůsobu svém, ve věcech
svojich opatrněji sobě počínají, věci své
moudřeji a roztropněji nastrojují a bedlivěji
prostředsxů k dosažení záměrů svojich pílejí,
než hdé zbožní v obírání prostředků v+dou
cích k životu věčnému. Jiní slovo yevě«
rod tlumočí o stoupenstvu, o rodině neb
o družině a dávají smysl: ohledem rodu
svého, co se rodu, rodiny týká, mezi sebou,
pokud jim činiti jest s lidmi stejného druhu,
tu opatrnost jejich postačí; když jim ale
činiti přijde s lidmi vyššího směru, tu vázne
veškera moudrost a opatrnost jejich, která
jenem V opatrnosti s lidmi stejného směru
horuje a sestřeďuje se. Rozdílu v tom ve
likého není; jednak prvuější výklad před
Kovati zasluhuje. Opatrnější jsou světáci
ke zlu nežli spravedliví k dobru; člověk ke
zlu nakloněn a tudy ve zlu vice prospívá
nežli v dobru, Origines odtad vysvětloval,
proč bludaři ve vymýšlení a hájení bludů
svojich chytře, roztropné a přeopatrně sobě
vedou.

Trojí náuku Pán předkiádá v parabole
té, prvou, že bohatci nejsou leč správcové
dočasní majetku svého vlastně Bohu náleži
tého; druhou, že podlé vůle Boží majetku
svého užívati mají; třetí, že z užívání toho
Bohu počet klásti budou. Světáky Pán, jak
dí sv. Augustin gu. evv. 2, 34. za příklad
zbožcům vystavuje nějakým důvoděním od
menška k větsku. Jestli ten správce opatřil
sobě časnou budoucnost, mnohem více máme
opatřiti sobé budoucnost věčnou. Správce
z cizéhose pro příšťopatřil, v tom chytře sice
jednal, ale nespravědlivé, aniž v nespravedli
vosti jeho následovati náleží, nébrž jak celý
směr paraboly velí, toliko v opatrnosti. Sir.
384, 21. 24: Když obětuje z nespravedlivé
nabytého, toho obět poskvrnéna jest, a kdo
odetuje ze statku chudého, jest jako kdo za
bijí syna před obličejem otce. O cizém ale
majetku zminuje se parabola pro vyučení
naše, že veškero jmění naše není naším,
pébrž Božím a že nám toliko na čas svě „zlý vysvobodí jej Hospodin,
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řeno bývá. Opatrnosti pak předce Páni
od synů světla žádá, ač jinorodé. Činí to
slovy, jimiž parabolu zavírá: I já pravím
vám: Učiňte sobě přátely z mamony nepra
vosti, aby když mizeti budete, přijali vás
do věčných stanů. I já, vece Christus, pra
vím vám; t. j. jakož onen bohatec chválil
opatrnost zemskou onoho správce, tak i já
schvaluji a odporoučí m vám opatrné a roz
tropné užívání majetno sti. Opatrnost ta zá
leží v tom: Učiňte, zjednejte sobě přátely
z mamonynepravosti. Mamonou Mat. 6, 24. roz
umí se bohatství a zboží a majetnost světa
vesměs; sluje mamonou nepravosti, aneb
ješto jest genitiv jakosti, maimnonounepravou
či nespravedlivou, za trojí pří činou ; nejprvé
poněvadž není pravým zbožím a opravdivým
dobrem, čímž jedině nebeská dobra, cnost
a pobožnost jsou; druhé poněvadž přečasto
k nepravosti zavodí, jakož nezřídka z ne
pravosti povstala; a posléze poněvadž ne
ní naše, nébrž Boží a od Boha na čas
jenom svěřena lidem bývá. Zde především
k druhému důvodu se hledí a přímětek ten
nepravá (mamona) cosi pohrdavého do sebe
chová, jakoby Pán pravil: věc tak ničemná
nemá v sobě ceny, leč jedině, když jí co
prostředku k učinění sobě přátel vynaložíte.
Nemluví Pán o tom,abycbom shromážďovali
sobě mamonu, nébrž naopak o tom povídá,
jak by ti,kteří oplývají m ajetkem,jej moudře
a roztropne vynakládati a jeho zbyvati měli.
Přátely, jež sobé majetkem učiniti a zjed
nati máme, rozumějí svatí otcové lidi chudé
a nuzné, jejichž modlitba a zjednaná nám
přijmutím almužny od nich zásluba nám také
vyjedná to, abychom lo věčných stanů při
Jati byli. A sice tenkrát, když, jak dí, mi
zeti budete, když ostovení budete ode zboží
toho, když dokonáte spravovaní majetku,t. j.
když umírati budete.

Text řecký čte: Adyž ostaví,ostane vás,
když vás zanechá a opustí majetstvi, aneb
jak jiní přeložili, když vyjde, přestane, po
mine; což ve smyslu nečiní rozdílu. Jiní
přátely slyší anděly, kteří se dobrodinímí
nuzuym udělenými s námi spřátelují a pří
zní; ještě jiní abstraktné přátely rozumějí
samy ty almužny a skutky milosrdné, kteří
nás do nebe sprovodí Ap. 14, 13. Což obojí
od prvního výkladu nemnoho Se liší a 8 ním
na jedno vychází; avšak výklad první před
nost drží. Záměr, proč sobě máme přátely
z Vrátké a nepravé mamony jednati, jest:
aby vás přijali, dí, do věčných stanů. Aby
přijali, vece, v třetí osobe, misto abystepři

„Jati byli; ovšem od těch, kdo pravo a moc
mají, do nebeských stanů přijímati, od Boha,
Christa, andělů a světců. Žalm. 40,2: Bla
žen, kdož nad chudým smilovává se, v den

Kteří oněmi
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přátely rozumějí anděly, ti prostě vykládají :
aby andělé, ježto iste sobě učinili přátely,
vás do stanů věčných přijali. Kteří slova:
aby vás přijali o nuznych a chudých berou,
Coz ovšem očividně lépea jedině pravéjest,
přidávají, že nezavislo od vůle chudých ono
do stanů věčných přijímání, névrž že praví
se 0 tom od nich přijímání, aby se zásluha
skutkův lásky a ta náuka ozračila, že Cnri
stus všecko, cokoli se děje chudym, pova
žuje takto, jakoby se to jemu dálo. Nepraví
Pán: aby vás přijali do svojich Stanů, jak
tam nespravedlivý správce chtěl, aby ho při
jali do svojich domů, nébrž praví: do věč
ných stanů, aby osvědčil, že ne chudí a
nuzní, nébrž skutkové dobří vchod do věč-.
ných stanův otvírají, ač ostatně předce po
pírati se nedá, že nějaká moc chudým se
uděluje a tak tim rovnováha a spravedlnost
Boží se jeví. Zde oni byli potištěni, tam
ale předkují a děje se slovo Páně, že před
ními jsou, kdo dříve posledními byli.

Ten jest obyčejný vyklad, že totiž Bůh
se rozumí bohatcem a jak to dále bylo vy
Joženo, že jest to nějaké od mensiho k vét
šímu odkazování a dokazování a že tedy
toliko správcova opatrnost se. vystavuje,
kteréž následovat! máme; při čemž ovšem
ostati můžeme, mámeli na paměti, že V pá
rabolách neveškery věci významny jsou.
Předce však někteří urážejí se na pochvale,
správci učiněné a výklad jiný vynášejí. Roz
umějí človékem bohatcem mamonu či bohat
stvi, správcem rozumějí uceniky Christovy,
kteří zboží svěiské mimo mysl pustice má
moné se proneveřili a u ní co zbýralí a co
mrharele byli obžalování. Nesnáz správcovu
slysí o znuzení a zchuzem učeníků; činění
sobě přátel slyší jak v předešlem výkladě
o propůjčování chudym toho Statku svého,
jenž jim ješté zbývá, Podle toho vý«ladu
nevěrnost ku. půuu jest nedbání 0 statky
světské a nepřilípání k nim srdce, cožovšem
pochvalno. Podobný výklad jest jiný, dle
něhož bohatcem. svéř se rozumí, majetkem
všechny prostředky, požitby, talenty, krása
a Síla těla, rod, postavení, umělost; správ
cem jest každý člověk a svět chce, aby dle
zásad jeho člověk dober světa užíval, po
žiteb, slávy, cti a bohatství hleděl. Ješto
praví křesťané toho nečiní, tudy obouzeni
byvají a obžalováni u světa. Otevřeně a
upřímě křesťan se Zuá k tomu, že nespra
voval statku podlé vůle sveta a prohiidá k
tomu, jak by z nesnáze vynikl. Mohl říci
správce: Čož na tom, jesthže složen budu
s úřadu? Budu kKopatia v nouzi žebrati.
Ale on se nedůvěřuje ve Svou silu a jedná
opatrně; a opatrnost tu Pán chválí, aby
nás vyučil v sily svoje důvěry neklásti.
Ješto svět práva nemá, človéku užívání do-|
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ber předpisovati, tedy pronevěřilost správ
cova jenom napohledna jest. Dlužníci světa
jsou nuzní a chudí. Podlé toho nemůže
býti řeči o nespravedlnosti správcově. Avšak
vyklad obyčejný předce předek zaslouží, aniž
pak mravného vědomí uraziti může, mámeli
jenom vezdy na mysli, že nevšechna slova
v parabolách a podobných výstavách obraz=
ných ke smyslu patří.

Vi vykladači, kteří parabolu naši co
výslovnou protivu paraboly o marnotratném
synu považujice jednotlivé částky obou pa
rabol proti sobě staví, nuceně a tudy s ma
lým prospěchem to činí; ač ovšem protiva
obou skutečna jest, an v parabole 0 mar
notratci vystříhá Pán od hříšného a nepra
vého užívání majetku, v parabole 0 správci
ale učí, jak majetku časného k spáse své
máme užiti. Ostatně v církvi svaté výrok
Páně: činte sobě přátely z mamony zacho
vává se, čeho svědkem jsou nesčíslní ústa
vové milos"denství a lásky. Sir. 29, 11.nn:
S almužnou neodkládej, chudého neopoustéj
prázného ; skládej poklaď svů) dle přikázání
Nejvyssiho a prospěje tobě vice nežli zlato;
zavři almužnu v srdci chudého a ona vy
prosi tebe ze všeho zlého.

O ostatních výmyslech nových vyklada
čů,kteřína př. bohatcein dábla rozumojí a po
dobných nedověcnostech raději pomlčeti jest.

Ještě pak Pán náuku svou 0 dobrém
užívání majetku světskéno dále vysvětluje
a učí, že učeuíci jeho jenom takovým svět
ského majetku nakladáním vyššího majetku
dojíti mohou. Užívá důvodu od menška k
větsku. Kdo věren jest v nejmensině, bývěvěrenivevětsím© akdo.nevěrenvnejmen
sině, také ve většině nevěren bude. Člověk
pro věci větší béře měřítko od věcí menších
a kdo jinému svěřuje úřady, od menších
začíná ; aniž král do stoupenstva svého bez
prostředného přijímá, leč toho, jenž.věren
býti nalezen v úřadech menších. Jest věta
ta výrok povšechný a příslovečný, o němž
platí, co o všech příslovích, že sice oby
čejně, ale ne vezdy, vyplnění svěho dochá“
zejí. Věty té všeobecné Pán co návěsti ně
jaké hořejší užíva, jejíž dolejškové a závěrekvnásl.veršechnásledují.| Nejmensimi
věcmi slyší Pán věci dočasné a véřsími slyší
věci nebeské, duchovní a véčné. Větu tu
všeobecnou potom. obrací k jednotlivé té
věci, o níz tu zvlášté mluvil. Di: Jestli
tedy v mamoně nespravedlivé věrui nebyli
jste, to což pravého jest, kdož vám svěří?
Smysl očividně jest: Jestli statek světský
dobře nebudete spravovati chudým z něho
propůjčujíce, nelze se nadíti, že 1věcipravé
t. j. věci večné, véci duchovní dobře spra
víte a posluhování věcmi nebeskými dobře
obmyslite. Naráží na lakomství fariséů a
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předpovídá přítemně, že jich k rozšiřování
říše svojí neužije, ješto věcí zemských ne
umějí dle vůle Boží pro získání si přátel v
nebesích užívati a tudy nadíti se nelze, žeby
sobě bohumile v rozdávání a spravování věcí
duchovních, kázaní evangelia atd. počínali.
Podohného dotýká 1. Tim. 3,5: Jestliže kdovlastnímu© domupředkovatineumí,kterak
o církev Boží péči povede? Bůh hdí zkouší
časnými dobry; kdo v nich neobstojí, tomu
věčných dober nesvěří. Nazývá tu časné
majetství nespravedlivým či nepravým v tom
smyslu, jak jsme výše zmínili a věci nebe
ské a duchovní nazývá pravými, ješto jedině
pravá dobra a bytný majetek jsou, jenž člo
věka nezavede a neošájí. Pro lepší důraz
klade slovo to což pravého jest na prvním
místě; v řeckém textu není oAnybés,leč stojí
ain9wóv, věci pravedné, pravdivé, nebeské,
bytné, ideálně skutečné a stoji slovo to s
artikulem pro vytčení většího důrazu a té
myšlénky, že věci duchovní jedině pravdu
do sebe mají.

Tutéž protivu časných a věčných věcí
Pán v následujícím verši, ale s jiné strany
vystavuje, an dí: A nebyli-li jste v cízém
věrní, co vase jest, kdož vám dá? Čizým
jmenuje totéž, co v předešlé větě zval ne
pravým t.j. statek vezdejší, ješto nám toliko
ku správě a dočasnému užitku dán jest a
svéřen, ješto k bytosti naší nepatří, S vámi
se nerodí a S náml na onen svět nevchází: 
nebo nic jsme na svět nepřinesli a ničeho
s sebou nevezmeme 1. Tim. 6, 7. Vaše t.j.
člověkovi a zvláště křesťanu náležité jest,
co s námi srodno, shodno a schodno jest,
jelikož jsme obrazem Božím, co obrazu tomu
V nás odpovídá; jsou to věci nebeské, bož
ské, duchovní, ješto pro ně člověk stvořen
byl a pro ně v podobenství a obrazu Božím
sobě přistvořeném ústrojí a míru chová. Kdo
cizí majetek promrhává, právem o vlastní
přichází. Lidé sice lépe ovlastní nežo cizý
statek se starají; leč tu ohled se béře na ;
význam, ješto vlastními věcmi duchovní, ci
zými časné se slyší. Ač ovšem se nepopírá,
že také o cizí věci mnohý člověk větší péči
vede, poněvadž z ní práv býti a škodu na
ní učiněnou neb dopuštěnou nabraditi musí.

Náuku tuto danou dovršuje a zavírávětou:© Nikdonemůžedvěmapánůmsloužiti
atd. viz Mat. 6,24. totiž dvěma pánům věcí
protivných též doby žádajícím, jakéž jsou
mamona a Bůh; nemůže člověk věnovati se
mamoně tím spůsobem, že se otrokem jejím
stává a při tom spolu pravým služebníkem
Božím byti; nikdo lakomým a štědrým spolu
není. Nedí: Akdo nemůže míti dvou pánů,
nébrž vece: mikdo nemůže dvěma pánům
sloužiti; nezakazuje míti časné věci a jich
užívati, ale velí, abychom jim nesloužili, |
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srdce svého na ně nevěsili a v nich sobě
bláhy svojí nezakládali. (Otázka však jest,
kterak se věta: Buď jednoho nenáviděti bude
a druhého milovati, povahuje k větě drahé:
aneb jednoho se přidrží a druhým pohrdne?
Nedobře někteří je zasynouymický paralle
lismus brali, jímžto ve větě druhé opačným
spůsobem či chiasmem totéž se praví, cov
první, tak že slovo milovat stejnoznačné
jest se slovem přidržeti se a opět slovo po
hrdati se slovem nenáviděti. Leč lépe jiní
praví se tu nalézati pohnutky, jimiž lidé k
službě povozováni bývají; první větou pro
jádřuje se láska, druhou větou užitek a in
teress, jakýkoliv on jest. Horujme nad zem
skými dobry, nebo nemá nadarmo křídel
svojich včela, ač medem oplývajíc, kterýž
uvázlou zabíjí. Blažen, kdo nestřepí k vě
cem, jejichž jmění a držení člověka poti
skuje, jejichž láska pokaluje, jejichž ztráta
trápí, vece sv. Bernard ep. 103. Viz ostatně
Mat. 6, 24.

Vyloživ sv. Lukáš náuky ty Páně vy
pravuje, s jakým účinkem se u fariséů
potkala.

14. Poslouchali pak všechno toto
fariséové, kteří byli lakomi a posmí
vali se jemu. 15. I vece jim: Vy jste,
jenžto spravedlivy činíte sebe před
lidmi, Bůh však zná srdce vaše, nebo
co lidem vznešeno jest, ohavnosti jest
před Bohem. 16. Zákon a proroci až
do Jana; odtad království Boží se
zvěstuje a každý na ně s násilím do
rývá. 17. Snáze pak jest nebi a zemi
pominouti, než-li ze zákona jedné tečce
padnouti. 18. Každý, kdož propouští
manželku svou a jinou pojímá, ciZ0
loží a kdo propuštěnou od muže po
jímá, cizoloži.

Poslouchali fariséové také řeč Páně, ač
dle v. L.ji Pán pravil nejblíže 5 učnům svojim.
Naslouchali tím pilněji,všetečněji a žádostivěji,
čím více zdálo se jim, že rán obrátiv se
k učeníkům s mluvou Svojí, zdál se je od
řeči své vzdalovati. Proto čte řecký text
také t. j. netohko učeníci, nébrž i fariséové
slyšeli tu řečPáně. Následek ale poslouchání
jejich byl, že posmivali se jemu, Či jak
v řeckém textu stoji, nosem pokřivovali,
pošmuřovali, pošklebovali se, jak se činívá,
když kdo pohrdání svoje na jevo dává. Nic
neškodí více slovům náuky boží a nic tak
vlivu jejího nehubí, jak nenávist posluchačová
ku kazateli a ozvláště když mysl náruživostí
nějakou ujata jest a obuta. Hluchému zpíváš,
když mluvíš o štědrosti k lidem skrblým, 0
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čistotě k lidem smilným, 0 pokoře ke cti
žádostivým. A takovou závadu nalézáme u
fariséů, a proto snad Pán s náukou svou
obrátil se k učeníkům, nechtěje perel mésti
před ušípance; leč oni předce perly pošla
pávali a Christa roztrhovali posmívajíce se
jemu. Byli oni lakomi, leč uměli před lidem
tvárnost štědrých lidí na se bráti a lakomství
svoje pláštěm horlivosti Boží odívati. Bez
mála náuku Páně vydávali za povstalou ze
závisti a za nepravou, ješto Bůb spravedlivým
požehnání dočasné přislíbil, a tudy nemůže
požehnání Boží t.j. bohatství, vylučovatiod
říše Boží. Atak všady věděli pohled zbožnosti
sobě přisvojovati a nepravosti svoje v sličné
a slibné roucho zahalovati. A to vytýká jim
Pán, an vece: Vy jste, jenž spravedlivy se
činite před lidmi, ale Bůh zná srdce vaše.
Spravediivými se býti stavěli fariséové a na
té napobledné svatosti sobé nemálo zakládali,
vněšné předpisy zákona pilně zachovávajíce,
ale vniterné svatosti a pravé zbožnosti ne
dbajíce. Než, vece Pán, málo vám to pro
spěje, poněvsdž Bůh zná srdce vaše a Vi,
že všechua vaše zbožnost napohledna jest a
ze ctižádosti a z jiných nečistých žídel se
prýští, ana myšlénka vaše0 bohatství neprava
jest, ješto bohatství beze pravé zbožnosti a
bez spravedlnosti člověku na cestě spásy
závadou bývá. Z toho pak Božího vás a
úmyslů vašich pronikání plyne rozaíl úsudku
Božího od úsudku lidského o vás a o vaší
spravedlnosti, a ta zbožnost vaše uapohledná,
která se něčímvelikým zdá býtipřed človéky,
ohavou jest před Bohem. Slova ta: Co veliko
před lidmi. jest ohavno před Bohem, příslovím
jsou a vemohou všady ve s é strohosti platnost
míti, ješto Vime, že přísloví sice často nevšak
vezdy se vyplnují. Byli fariséové učení v zá
koně a byli horliví zastavatelé zákona, byli
bohati a jakéhosi vyššího postavenív životě
požívali. A pro všechny věci ty velikými:
a vznešenými zdáli se býti; ale Bůh nedavá
ani na učenost anina vněšuou a napohlednou
horlivost a před ním jak nic nízko, tak
nic vysoko není a tuly netoliko nebyli u

pro postavnost, licoměrnost a pokrytství byli
v obavnosti před Bohem. Ž. 127,6: Vyvýšenjest| Hospodinanamízkévěcipatřiavy
soké zdaleku zná. A sv. Augustin dí: Vysok
jest Bůh; pokořišli se, sniži se k tobě, po
zdvihuješli se pýchou, uprchá od tebe, Kdyby
Bůh jenom na vnějšek hledél, ovšem by fari
séové také vočích jeho vznešeni byli; ješto
ale prohlídá ke vnitřku, tudy jiný jest úsudek
Boží o nich, než úsudek obyčejných lidí.

O třech verších následujících, že krá
lovství Boží násilí trpí, že ani čercha či tečka
ze zákona nezahyne a že manželku propustiti
8 jinou bráti cizoložiti jest, o těch třech |

| pojímá, cizoloži.
Boha fariséové ve Važnosti, nébrž na opak.
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verších nemalá otázka se povahuje, v jakém
by spojení stály na tomto místě? Někteří za
to měli, že sv. Lukáš některé věci tuto položil,
ježto Pánjiné doby propověděla žeo spojitost
tu mnoho Sstarati se nesluší. A přidávají
příčinu, proč Lukáš věty nesouvislé spojuje,
povídajíce, že některé věcia události, k jichž
postižení a vyrozuměníse známost židovských
obřadů a obyčejů postihovala, při vyučování
pohanů v té věci nezběblých se vynechávaly,
ale všeobecně platné zásady z vypuštěných
příběhů plynoucí se podržovaly a na místě,
kde se vidělo, kladly. Avšak není sv. Lukaš
spisovatelem takovým, jenž by bez ladu a
skladu hromadil a vázalčástky různé spůsobem
nahodi-ým, a tudy slušně k souvislosti zde
patřiti přijde. Také důvodové, jimiž zlom
kovitost vět a sad Lukášových tuto dovoditi
chtějí, jenom napohledni jsou. První z vét
tří o násilí v říši Boží od časů Javových
prý tuto osamělestojí, poněvadž se pro pohany
zdálo, vynechati porovnání Jana Křestitele
s Eliášem Mat. 11, 12. Druhá věta oneza
býnání nejmenší čerchy zákona tuto se klade
Co výplynek zrozbitin pozůstaly z řečiPáně
o srovpalostia poměruStarého Zákona k No
vému Mat. 5, 18. A výrok třetí o propuštění
ženy podobné takový úryvek prý jest, ena
rozmluva Páně o manželstvís farnséydržaná
pro pohanstvo nepřístojnou se byti viděla.
Tak vykladatelé ti. Aieporáží je sám Lukáš
povahou evangelia svého a jediny rodokmen
Paně Luk. 3, 23. ukazuje, že na vratkem a
zhola nepevném stojí důvodovéjejich základu.
Tudy ovšem přijíti potřebí, že Pan tytéž
věci nejednou nébrž vícekráte předuášel, jak
kdy toho potřeba vymáhala. Skutečně také
Souvislost se mezi větami našimi nalézá. Pro
Jepší věci nahlédnutí musíme na verše ty
místoěji napatřiti.

16. Zákon a proroci až do Jana, odtaď
království Boži se zvěstuje a každý na né
násilim dorývá. IT. Snáze jest nebi a zemi
pominouti, než jedné tečce zákona zapadnouti.
18. Každý, kdož propousti manželku a jinou

A. nyní nastává otázka
jaká tu souvislost panuje?

Rozcházejí se vykladači v ustanovování
spojitosti této, aniž my všechněch dotykati
můžeme náhledů, jež vykladači ti vynesli
na uvoděnídvou přestávajice. Jedni smyslili,
že Pán úsudek svůj o zlopovaze fariséů po
tvrzuje na základě zákona Mojžíšova, jak
to byl učinil u Jana 5, 45. an pravil, že
Mojžíš sám na něpřed Bohem žaluje. Tento
zákon vece Pán tuto u sv. Lukáše v. 17.
nepomine, nébrž dosud dleideálného obsahu
svého platnost má, aniž v té straně přestati
může, ačkoliv od doby Jana Kř. již Nový
Zákon s takovým úspěchem zvěstuje se, že
násilím do ténové říše hrnou se v. 16. Váha
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celá spoléhá dle výkladu toho na verši 17.
o dověčné jistou měrou platnosti Zákona
Starého; verš 16. mluvě o tom, žes násilím
se brnou do království Božího, jest jenom
propravou nějakou a verš 18. o nerozlučnosti
manželství uvádí příklad oné platnosti Starého
„Zákona.

Tak jedni; ale osnovujejich poráží verš
18., an právě ten příklad, jejž Pán uvádí,
není vzat z náuky Starého Zákona, nébrž
zásadu Zákona Nového činí. Tudy lépe jiní
jinou spojitost tady nalézají a praví, že hlavitá
myšlénka jest v. 16. o vládě nastalé Nového
Zákona, V němž dokonalejší náuka, přísnější
mrav a pravá vniterná pobožnost průchod miti
bude. V nové té říši Starý Zákon se neruší
(v.17.), nébrž dle věčného obsabu svého se
utřimuje avšak i zdokonaluje, čehož přiklad
jest v. 18., že v Novém Zákonějiž nelze pro
pouštěti manželku a ženu jinou pojímati.
Spojitost tato jest docela vhodna asličně se
myšlénky v ní ze sebe vyvíjejí, k sobě po
tahuji a vespolek vázají. Zákon a proroci,
dí v. 16. Pán, až do Jana trvali či vládii;
a tenkráte nežádalo se toho, čehonyni vNovém
Zákoně, ješto byla doba přípravy a doba
nedospělosti lidského rodu, v nížto se se
mnohými vadami lidskými shovívati musilo.
Od Jana Kř. ale káže se království Boží,
nastala doba vyšší a dokonalejší říše Boží
a k ní náležeti mohoujenom ti, kdo všelijak
se př-máhají a náruživosti svoje utlumují a
ututlá ají; každý s násilím na království
Boži dorývá, ale což přimysliti se musí, jenom
ten zmocní se ho, kdo násili činí království
tomu; t. j. jenom ten předpisy jebo vyplniti
může, Kdo sodé násilí činí a všelijak sebe
zapirá. Christus Pán neustále obklíčen býval
od tisíců, jenžto se království Božího při
účastniti hodlali, ale úspěch se ukázal jen
př: násilnících ; mnozí dorývali, mnozí uchva
Covali a se rozpřahoval, cele neuchvátili.
Viz Mat. 11, 12. Rozdíl jest mezi Matoušem
a Lukášem. Lukáš vystavuje skutečnost a
dějnost, Matouš výminku úspěchu vyličuje,
jak ze slov jeho patrno jest, která znějí:OdednuJanaKřestitelekrálovství| Boži
násilí snáší a násilníci uchvacují je. Viz
Mat. 11, 12. Předce ale v novém tom
všech věcí řádě Starý Zákon nevyzdvíhá a
neruší se, vece dále Pán. Snáze jest nebi a
zemi zahynouti, nežli jedné čerše, jedné krese,
Čárce, jedné tečce zákona zapadnouli a ne
vyplniti se. O tom vyplnění starého v novém
viz Mat,5, 17. 18. Příklad toho, že v Novém
Zákoně dokonalejší a ovšem božštější pořádek
věcí vládnouti má, béře Pán od manželství,
kteréž v Novém Zákoně vyšší vážnosti a dů
stojnosti došlo nežli ve St. Z. mívalo; nebo
an Úvazek manželský v St. Z. rozvázati lze
bylo, již toho v Novém Zákoně nelze. Že Pán |

Í6Í

právě tento příklad dokonalejšího v Novém
Zákoně řádu uvádí, jde bez mála odtad, že
zákon ten svrchované jest důležitosti, ana
velká část veřejného a domácího života na
něm spoléhá. Víme kromě toho, že u věci
té nejedna mysl mezi zákonníky vládla; ano
možno, jak se některým vykladačům vidí, že
mnozi z fariséů byli vinni v té záležitosti,
o níž tu řeč jest a že s manželkou svou
předešlou některý z nich se byl rozvázal.
Viz Mat. 5, 32. 19, 3.

Byli a jsou, abychom toho dotkli (aké,
jenž duchovně o duchovním lidu israelského
s Bohem manželství slova Páně vykládali;
ale výklad ten tak nuceným a nepřípadným
jest, že tuto na pouhé 0 něm zmínce přestati
můžeme.

V následujících verších Pán parabolou
potvrzuje a oprávňuje náuku svou, kterou
byl výše vydal v.-9. o dělání sobě přátel
z mamony, pro kterou náuku byli se faris éové
s posměchemna Pána vysypali ; ukazuje spolu,
jak nebezpečno jest bohatství, když se ho
podlé oné rady Páně neužívá. Přesličná pa=
rabola ta začíná:

19. Člověk jeden byl bohat, jenž
se obláčel v šarlat a bus a rozkošil
na každý den skvostně. 20. A byl
jeden žebrák jménem Lazar, jenž ležel
u vrat jeho vředův plný, 21. žádaje
nasytiti se z drobtů, jenž padali se
stolu bohatce a nikdo jemu nedával;
ale i psi přicházeli a lizali vředy jeho.
22. Stalo se pak, že umřel žebrák a
nesen byl od andělů do lůna Abra
hamova., Umřel ale i bohatec a po
hřben byl vpekle. 23. Pozdvih pak
očí svojich jsa v mukách, uzřel Abra
hama z daleka a Lazara v lůnu jeho.
24. A on zvolav řekl: Otče Abrahame,
smiluj se nade mnou a pošli Lazara,
ať omočí konec prstu svého ve vodě,
aby ochladil jazyk můj, nebo se trá
pím v tom plameni. 25. A řekl jemu
Abraham: Dítě, rozpomeň se, že jsi
dostal dobra v životě svém a Lazar
podobně zla; nyní ale tento se potě
šuje, ty však se trápíš. 26. A nad
to nade všecko mezi námi a vámi pro
past veliká utvrzena jest, aby ti, jenž
chtějí odsud přejíti k vám, nemohli,
ani ti od onud sem se přepraviti. 27.
I vece: Prosím tedy tebe, otče, abys
poslal ho do domu otce mého. 28,

IL
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Nebo mám pět bratrů; ať svědčí jim,
aby také oni nepřišli do tohoto místa
útrap. 29. I vece jemu Abraham :
Mají Mojžíše a proroky, poslouchejtež
jich. 30. On ale řekl: Ne, otče Abra
hame, nébrž kdyby kdo z mrtvých
šel k nim, pokají se. 31. Dí však
jemu: ©Mojžíšeli a proroků neposlou
chaji, aniž byť kdo z mrtvých vstal,
uvěří.

Přednášel Ježíš parabolu tu pro ukázání,
jaké zlé následky nepravé majetku vyna
kládání po sobě táhne; jest v ní vylíčeno,
kam bohatství vede,jestliže ho člověkk učinění
sobě z něho přátel neužívá, ač ovšem i vy
niká z ní, že co u lidí vznešeným býti se
vidí, u Boha obavno jest, a co nízko u lidí,
že u Boha tytýž váženo bývá. Domnívali
se již někteří otcové, že parabola ta ze
skutečného života vzata a nemálo z nich
myslelo, že bohatcem rozuměti se musí Heród
Antipas, na nějž ve slovech o cizoložství
v předchozím verši 18. námyk nalézali;
jiní na tradici a na některé rukopisy se od
volávajíce praví, že bohatcovo jméno bylo
Nineves či Nineve a že zamlčeno jméno jeho
pro ušetření ho, an prý on i Lazar za doby
Páněv Jerusalémě žili, kdež při cestě bolestné
domové jejich se ukazují do dnes. Jiní po
zorujíce, že žebrákovo jen jméno se klade,
za to mají, že vypuštěno jméno bohatce,
poněvadž dle slov Žalmu 68, 29. nespravedliví
nebývají zapsáni do knihy života. Avšak
musíme raději symbolickou příčinu tu hledati
a držeti, že parabolou ten příběh jest, ana
forma výstavy již toho dokazuje a Christus
nepřišel, aby soudil a dokona odsuzoval.
Bohatec nejmenuje se jménem, ale dobře
žebrák, poněvadž Bůh pokorného zná, ale.
pyšného nezná. ,

Text latinský počíná bezspoječně: Clovek
jeden byl bohat; text řecký má spojku pře
čhodnou, dí pak: Clovek pak jeden byl bohal
a částice pak chová v sobě, jakoby řekl:
Abych pak vám na pováženou přivedl a p.
Obláčel se v sarlat a bus. Ze šarlatu drahého,
jehož 1 králové a knížata užívali, bylsvrcbní
oděv jeho, z kmenlu, z busu či bysu, teného
vzácného plátna nějakého byl spodný oděv
jeho. Bus teu tak drah býval, že zlatem se
dovažoval či dovahoval; slovo byssus jest
semitské buz, jež my ale již ve formě
zřečtilé ponechati musíme místo duz raději
bus pišíce a raději jeho užívajíce, než tam
potvornému slovu kmení nezasloužilé právo
připouštějice. Píšeme pak bus a ne dys dle
genia slovanského jazyka, jenž řecké v pře
často a ponejvíce na u zaměnuje jak na př.
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chum yvuós, Frugia m. Frygia, usóp, hysóp,
ano i ustros místo istros ; bez toho pak slovo
původné samohlásku u vymáhá. Kořen se
mitský slova toho značí blyštěni se, skvíti se,
Jesknouti se. Hodoval či veselil se, vesele
život trávil, netoliko drahého jídla a pití, ale
i budby, tanců, vonidel a cokoli život zpří=
jemniti mohlo, při hostinách svojich a mimo
hostiny užívaje. Veškera nepravost bohatcova
záleží v nádheře a pří ní v nevlídnosti a
ukrutnosti k chudým a v úkorném jimi pohr
dání; bezpraví, násilí, lakomství, loupežnictví
a jiných vad mravných se mu nepřipisuje,

Stejné s bohatcem doby žil žebrák jménem
Lazar. Lazar jest jméno stejné se jménem
Eleazar s předchozím vokálem sesutým; bylo
velmi obyčejno a vyznamenávajíc Pomoc Boží
vhodněslušelo žebrákovi, jehož všeliká náděje
na Boží pomoci spoléhala. Veliká nádhera bo
hatcova byla ode Pána vylíčena a zdála se
velikou blaženost jeho zvěstovati, a proto
Pán také bídu žebrákovu zkrátka opisujes
z čehož svrchovaná nebláha plynouti zdá se,
Nebyl on toliko chudým ale ižebrákem, což
mnohem horší jest; nad to nemocen byl a
nemoc jeho netoliko mu obtížna byla, nébrž
i lidem patrnu bídu jeho činila; ovšem pak
bohatci, před jehož vraty ležel, či jak text
řecký čte, uvržen byl, totiž od lidí dobrých,
nemohla nouze jeho neznáma býti. To mo
hlo rozmnožovati nebláhu jeho, že videl a
slyšel hodování bohatcova a sám vtakopo=
vrženém stavě býti a tak nouzi snášeti mu
sil. Ale jak ze smrti jeho a zcelé par.boly
nepochybně vyniká, v tom velikém poku
šení nepodléhal, ani závisti ani reptotu se
nepoddávaje, nébrž všelijak osud svůj zlý
snášeje a Bohu se odevzdávaje. U vrat
povržen leže žádal z drobtů padajících se
stolu nasytití se. Drobty, vývržkové a od
padkové to jsou, jež orientálové co smeti
na ulici vymítají a vyhazují; Lazar vně le
žel a očekával ve přebídném stavu svém
na vyhození jich, aby něco z nich použiti
mohl. „Ale— jest dokladek vulgáty, jenž
ač v řeckém textu nečte se předce z para“
boly nutně vyniká, ale nikdo nedával jemu.
Ale i, ale také, vece dále parabola, ps? při
cházeli a oblizovali rámy jeho. O slovech
těch jisto, že zveličují vinu bohatcovu, ač na
dvojí spůsob je slyšeti možno. Některým
se vidělo, že psi ti rány jeho lizajíce jako
ze slitování nad ním jemu úlevu nějakou v
bolestech činili a tím se milostivějsími nad
samého nelítostného bohatce býti prokázali.
Jiným ale se zdá raději, že slovy těmi bída
žebrákova zvyšuje se, ješto lízáním nepře
stávaly, nébrž rozmnožovaly se bolesti a 0
psech na východě vezdy na zlou stranu to
liko řeč bývá, an pes tam jest nečistý ži
vočich. Poslední výklad více se shoduje se
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slovy ale také, ana slova ta očividně stup
nování nějaké naskýtají; psi ti přicházeli,
aby požrali drobty či trusky, výhezky a od
padky a tudy odbirali Lazarovi to, co v od
padcích těch k snědku bylo. Devatera, vece
Zlatoust, byla Lazarova útrapa; chudoba
jeho, nemoc, opuštěnost, bezpomocnost, vi
dění bohatce, tvrdost jeho k němu, trvání
nemoci, ztráta pověsti dobré.

Ale ani bida Lazarova ani nádbera bo
hatcova netrvala věčně. Sťalo se, že umřel
žebrák. Bůh smiloval se nad ním, ukrátil
bídu jeho, any samy ty bolesti a ta nouze
jeho smrť jebo přispišila. Tělo jeho pocho
váno; duch ale jeho nesen jest od andělů
do lůna Abrahamova. Andělé kladou se co
strážcové dí Hebr. 1, 13. a sličně uvádějí
novobytele do stanů nebeských, jak člověk
v městě neznámém od přátel uváděn bývá.
Abraham, otec národa svého a otec vérců
Rom. 4, 1ď., v místě věčného pokoje se na
lézá a tam syny své očekávaje, když při
budou, je k lůnu svému, klínu svému jako
přitouli a ješto on přítel Boži Jak. 2, 23.
jest, tedy kdo k němu dostal se a ubytovati
se mohl u lůna jeho, stejné bláhy s nim
účastným stal se. Klin Abrahamův značí
nějaké vyšší místo vráji bláhy 23,43. Před
Christem nemobla sice býti bláha ta doko
nalá, ješto se brány nebes tepruv smrtí Páně
otevřely a tudy znamenáno tím slovem před
pekli, kdež světci Starébo Zákona s blaže
nou vádějí očekávali věčné spásy. V Novém
Zákoně či raději říci, v křesťanské církvi se
však jménem tím skutečně věčná bláha zna
mená a tudy církev na př., o sv. Martinovi
pě,e: Martin do lůna Abrahamova vešel
se přijimá, Martin nuzný do nebes co boha
tec vchází a zpěvy nebeskými poctěn bývá.
A v modlitbách za mrtvé církev tolikéž mo
dlí se, aby je Bůh dal skrze anděly přenésti
do lůna Abrahamova. Lůno se praví, po
něvadž věřící Se považují co děti Abraba
movy, děti však se do klína a lůna touliti
navykly. Jiní drží, že se tu naráží na ho
stiny a na obyčej při nich seděti či raději
ležeti, an ten, kdo koho nejblíže stolil, v lůně
jeho spočívati zdál se, jak se o Janu ev.
Jo. 13, 23. pravi, že v lůně Páně spočinul.
Tu i tam značí se, že Lazar nejblíže dostal
se k Abrahamovi v bláze a spáse a svrcho
vané ponížení jeho ve svrchovanou slávu se
proměmlo. Ale i bohatec umřel a pohřeben
Jest v pekle. Text řecký prostě čte: pohře
ben jest; slovo v pekle táhne k větě následujici:© Pozdvíhpakvpekleočisvojich.A
ovšem přednost tu řecky text má. Pohře
ben jest, vece pismo; o Lazarovi nepravíse,
že pohřeben byl, ale o bohatci se to přidává,
ponévadž mimo nádherný pobřeb nic více
slávy se mu nedostalo. Umřel a pohřeben
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jest, vece sv. Zlatoust. Považ zlaté stoly a
ložce a skvostný nábytek, masti, koření,
drahá vína a jídla a vouidla vybraná, ku
chaře, lichotníky, pochlebce, sluhy a všechnu
tu nádberu a veškeren odmlčivší se ryk a
povyk! všady popel, prach, země, smutek,
žalost, nářek, ale nikdo nepomáhá, nikdo
duši nezpětuje. Aj jak smrt pojednou všecko
proměnila a nkázala, kdo skutečně bohat
jest. V divadle nezávidíš těm, kdo co krá
lové vystupují; nedej se klamati divadlem
světa tohoto. Přísloví Prov. 1?, 7. dí: Mno
hý zdá se bohat a nic nemá a mnohý zdá
se chud a zámožen jest. A úsudek Boží zní
Apoc. 3, 17: Fravis: bohať jsem a nevis,
že nuzen, biden, chud a slep a nah jsi! Fe
klo se staví na proti lůnu Adrahamovu a jak
lůnem bláha, tak peklem svrchovaná útra
pa a muka rozumí se. Spojitost a protiva
ta vymáhá na tomto místě řeckým slovem
hádem («'dys) skutečně peklo rozuměti, ač
na jiném místě na př. Act. 2, 27. 31. Gen.
37, 35. slovu hebrejskému seo! odpovídajíc
vůbec podsvětí značí t. j. obydlí duší odlou
čených, kteréž na dva díly, ráj pro pobožné
23, 43. a gehennu pro bezbožné se různí;
zde na našem místě značí toli co gehenna
a nedobře někteří o prozatímném nějakém
místě smyslí. Fozdvíh (v mukách svojich
jak v latinském textu se mimo textřecký
dokládá) očí svých uviděl Lazara v lůné Abra
hamové. Mluví se obrazně o členech těla u
Lazara a bobatce po smrti pro lepší vyobra
zení a vytčení myšlénky, jak písmo i Bohu
údy připisuje; údy ee vyličují vlastnosti
a výkony duchovní, očima poznání, prsty a
rukou konání, jazykem moc cíticí a chutnací,
Obrazně mluví Pán a po smyslu lidí pro
snadnější porozumění, ješto bychomjinak
nepochopovali, kterak bez očí viděti, bez
jazyka mluviti, bez těla plamenemtrápen
býti mohl. Přidávalo bolesti Lazarovi to vi
dění a slyšení nádhery a hodů a radovánek
bobatce; teď přidává bohatcovi nemálo muk,
že Lazara opovrženého v té slávě u Abra
hama spatřuje. Zdaleka viděl Lazara; dál
tato ne tak místnost, jak raději stálost a pev
nost různého postavení a různété místnosti
značí; spolu pak se naskýtá svrchovaná bída
bohatcova, ješto pomoci od lidí nejdálejších
žádá. Obrazně, jak jsme pravili, se tu všechno
vystavuje a tudy nelze dovoditi, žeby se4
pekla do nebe viděti mohlo. Židé smyslili
sice, že z gehenny do ráje viděti lze, leč
Pán toho náhledu toliko, jak na oce jest, co
obrazu užívá. Podobně se v obrazu zračí
muka jeho a nelze z místa dálejšího zaví
rati, žeby skutečný zemský a látečný pa
livem nějakým udržovaný oheň v mukách
pekelných se nalézal. 7 vzvolal bohatec: Otče
Abrahame. Volá; tím značí se velikost muk
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jeho, ješto jej k volání o pomoc přinutila.
Vzývá Abrahama co otce a velikého pří
mluvce Gen. 18, 22., na jehož přímluvu Bůh
Sodomy ušetřiti hotov byl. Neobracuje se
na Lazara, poněvadž mu stud brání a po
pěvadž domnívá se jej ještě nehodného od
strčení pamětliva býti a tudy za to má, že
Lazar jenom na povelení Abrahamovo se mu
k službě propůjčí. Nazývá jej Očcem, aby
si jej naklonil a jej ua otcovské slitování
upamatoval, sebe pak synem jeho býti osvěd
čil. Hlas jeho je hlas žebráka a vidno,
kterak osud obou lidí na onom světě zamě
něn a ten, jenž tu veselil se, nyní žebrá a
na obrat ten, co žebral, nyní ve slávě se ra
duje. Pošli Lazara, dí; takto se děje, La
zar a nejiDýÝposlán býti má, aby proměna
a opáčnost předešlého osudu obou osob ozřej
měla. Tu potřeben byl Lazar pomoci bohá
čovy, fam na obrat přinucen boháč žádati
pomoci Lazarovy. A jak se ještě některým
vidi, o Lazarovi myslí, poněvadž svědomí
ho pamatovalo na nemilosrdenství k němu
prokézané. Nežádá o mnoho: -Aťomoči ko
nec prstu ve vodě, aby ochladil jazyk můj,
neb se trárim v tom plameni. Háral za ži
vota náruživostmi, háral labuženstvím, chlu
bivostí a mnohomluvivostí, dí sv. Zlatoust,
a tudy nyní hárá v plameni podlé Sap. 11,
17. Cim kdo hřeší, tim i trestán bývá. Žádá
o tak malou úlevu, aby ozračil se stav svr
chované bidy jeho; jazyk ochladiti žádá mlče
o jiných údech, poněvadž na jazyku nejvíce
se žízeň a vyprahlost cítiti dává. Zádáo
krůpěj, an dříve Lazar žádal o drobet. Roz
mluva celá ta patří k obrazu a slouží k
lepšimu vytčení náuky; sic jinak světci se
zatracenci stoupenství nebudou takového
míti, aby mezi sebou vyjednávali.

Sličně odpovídá Abraham: Synu či dle
ř. dítě, aby ukázal, že sice láska nevypadla
vútrobě jebo, ale že již přese všechno smi
lování svoje nemůže jemu pomoci; tvrdosti
na Abrabamovi nespatřujeme, ale neukazuje
dálejší útrpnosti s bohatcem, poněvadž bla
ženci ač milosrdníi jsouce, tak jsou úmyslem
spojeni s Boží spravedlnosti, že nad útrpnost
se zatracenci vyniká a předkuje v útrobě
jejich cit ten správy Boží spravedlivé. Zpo
meň sobe, dí Abraham, še jsi dostal dobra;
text řecký dokládá čtením mnohem lepším
a vhodným: dosčťaljsi dobra svoje; svoje, dí;
v čemž důraz leží. Slovem tím dvojí totiž
se naskýtá: jedno, že bohatec jen časné věci
za dobra měl, o věčných věcech, o cnosti a
svatesti života málo drže. Za druhé, že jestli
co dobrého učinil za života, že již odplatu
svou vzal. Můžeme přidati, že se Abraham
táhne v odpovědi své k nějakému právu,
ješto „se bohatec co syn Abrahamův k dě
dictví Abrahamovu míti domýšlel a na mysl
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mu uvodí, že čeho snad se nadíti mohl, tohó
již za života svého časného dosáhl a že jeho
vinou jenom se stalo, když nyní ve stavě
docela jiném se nalézá; měl zajisté statku
vezdejšího k získání sobě přátel v nebesích
užiti. Lazar obdržel zla za života svého,
vředy, bolesti, neduhy, chudobu, žízeň, blad
a cokoli svět zlem býti klade, ač Lazar je
podlé zbožnosti své měl za prostředky k do
sažení cnosti. V textu řeckém čteme za xaxa
8 artikulem, jakoby řekl: dostal zlo svoje,
odbyl sobě pokutu za hříchy a nedostatky,
jichž nikdo prost není. Měl pak i Lazar
nějaké právo k dědictví Abrahamovu co syn
jeho a jelikož za časného života se mu toho
nedostalo a nad to ještě zásluby svoje cnost
mi svojimi rozmnožil, zbývalo mu veliké bla
ženství na onom světě. A tudy slušno jest,
co se nyní děje, že on se poťésšuje, ty ale
trápiš se. Mohl Abraham zkrátka odbyti
prosbu bohatcovu, že nemůže se to státi,
čeho žádá, ale laskavě s ním zachází a
udává příčinu, proč se státi nemůže, aby
spravedlnost Boží světle vynikala.

Udává ještě jiný důvod nemožnosti té:
Nad to nade všecko jest mezi námi a vámi
propast utvrzena, aby mikdo Kkvám a od
vás k nám přejiti nemohl. Propast, roz
sedlina, mezera, mezina, zblaň upevněna
jest, vece, mezi blaženci a zavrženci, aby
ozračel rozdíl obojího jich osudu. Důraz
spoléhá na slově upevněna, ulvrzena jest;
nikdo jí nemůže zničiti aniž změniti, čímž
se jistota a trvalost blaženosti ale také ne
blaženství doličuje. Blaženost nemůže v ne
blaženství se proměniti, aniž neblaženství
na blaženost přejíti; stav v nebi a pekle
věčně trvá. Rabíni mluvili jenom 0 mezi
zdí mezi blaženci a zatracenci, ano 0 pře
pážce co dlaň ba COnit úzké, jíž zlí od
dobrých odděleni jsou, vespolek různý osud
6vůj nazirati mohouce.

S tím hlavitá částka paraboly skončena
jest a náuka dosti opatrněla, že bohatství,
neužívá-li se ho dle předpisu Páně (v. 9.),
člověka nešťastným činí. Přidal pak Pán
ještě druhou část ku parabole, aby vytkl
Dáuku, že pro ujití neblahého osudu bohat
cova káti se potřebí a že ku pokání zá
kon a proroci za podnět a pravidlo dostačí.
Prosím tebe, otče, volá bohatec, posli ho do
domu otce mého; mám pět bratrů, ať jim
svědčí, aby nepřišli na toto misto útrap.
Všecko se obrazně děje, aniž odtad zavíra=
ti se dá, že muka bohatcova jenom dočasna
byla a že on, jelikož tak laskavě se o bratry
stará, nemohl mezi zavržence patřiti. Chtěl
Pán o prostředku jednati, jakým osudu
onoho bohbáče ujíti lze a užívá k tomu oby
čeje toho, dle něhož přátelé osud příbuzenců
svojich na péči mívají. Nepřijde se tedy
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tázati, proč tak pečliv byl, aby bratři jeho
na ono místo nedostali se, zdali aby sobě
zvýšení muk viděním muk jejich uspořil,
aneb-li skutečnou láskou k nim povodín
toho žádal. Lazara poslati žádá do domu
bratrů svojich, ješto Lazar znám byl bra
trům Co muž pobožný a věrohodný, jemuž
tedy, doufal bohatec, spíše uvěří. Pět bratrů
klade číslem určitým, aby tím spíše Abra
bama ku poslání Lazara přiměl. Čísla péť
tytýž místo mnoho v písmě se užívá na př.
Js. 19, 18. v ten den bude pět měst v zemi
egyptské, jenž budou mluvili jazykem země
chananejské. Jednak se číslem tím nedoko
nalost vytýká, ješto jest polovinou čísla de
set, kteréž čislo obnáší pomětu a vědmo do
konalosti. Zlatoust rozumí přenosně pět
smyslů, Augustín pět knih Mojžíšových.
Chce bohatec, aby svědčí! bratrům Lazar,
jak totiž zle se má on sám a jak by měli
ba pokání se dáti, aby na ťo místo útrapy
nedostali se.. Odpírá však tomu Abraham
a praví: Maji Mojžíše a proroky, těch po
slouchejte. Mojžíšem a proroky se rozumí
Starý Zákon a chce, aby se spokojili s náu
kami těmi, jenž jim od Boha dány byly,
aniž dálejších očekávali. Ku pokání stačily
knihy St. Z., aniž pak odtud zavírati dá se,
žeby písmo samo v sobě pro veškery časy
dostatečno bylo. Řeč tu jest jenom o Sta
rém Zákoně, jehož poměr ke zjevení poně
kud jinským byl, ješto Mojžíšovi a proro
kům veleno psáti Ex. 34, 27. Deut. 31, 9.
Jes. 8, 1. Jer. 30, 2. 36, 2., čehož nikdě
v Novém Zákoně nečteme; nad to Mojžíš
a proroci netoliko písmem, ale i ústným po
dáním lid svůj vyučovali, o čemž v. Mat.
23, 2. Vyslyšev bohatec odpověď Abrahamovu
odvětuje, podlé sebe, podlé smyslu a ná
hledu: svého soudě: Nikoli, nestačí písmo
St. Z. k tomu, aby je ku pokání probudilo;
něedrž, když k nim z mrtvých někilo přijde,
na pokání se daji. Měl i on za svého ži
vota Mojžíše a proroky, znáti mohl, kterak
Bůh ku pokání nabízí a že život svatý je
diným prostředkem jest dojíti lůna Abra
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hamova; ale nedbal toho a nyní se domýšlel
v zaslepenosti své, že bratři jeho obecných
náuk a obecných napomínek si nevšimajíce
tudíž pokají se, jak mile neobyčejné, mi
mořádné poselství z onoho světa obdrží.
Ale z omylu jej vyvodí Abraham, an vece:
Mojžiše a proroků neposlouchajice aniž byť
kdo z mrtvých vslal, uvěří, či dle řeckého
namluviti se dají ku pokání a ku usmyslení,
vezdy něco namítajíce a k odporům se ho
tovíce. Vulgáta čte s rukopisem D. ziorsv
covow; leč lepší rkpp. zaconcovra mají.
Divy mohou člověka zbuditi, mohou osvědčiti,
že poslem Božímjest, kdo je koná, ale hříš
níka ku pokání nevezdy vésti mohou. Sv.
Chrys. odkazuje na ten úkaz, že přemnozí
zloději spatřují jiné zloděje věšeti, avšak že
nepravosti své neodestávají. Příklad toho
máme také na Lazaru, bratru Mariině a
Martině ode Pána vzkříseném, ze kteráhož
divu mohli a měli fariséové k víře v Chri
sta uvedeni býti, ale oni raději i Lazara za
biti hleděli Jo. 12, 10. Christus Pán vstal
z mrtvých: ale oni raději peníze dali stráž
čcůmhrobu, aby lež roztrousili, než aby si
byli usmyslili. Zdá se, že Pán předvěstně
a proročně k těm dvěma příkladům prohlidá;
aspoň záměna slov v. 30., když někdo k nim
přijde se slovy v. 31. kdyby kdo ostal
z mrtvých na věci ty namykati zdá se. Prosil
bohatec Abrahama poslati Lazara k bratrům
pro kázaní jim kajícnosti; nemohl toho do
síci. Tys ale dosáhl toho, čtenáři, a dnes.
se ti zhlaň pekelná odkryla a muž z pla
menů pekelných k tobě mluví. I buď opa
trným a dej se na pokání. Mnoho Lazarů.
leží přede dveřmi našimi; neztracuj času. a'
učiň sobě z nich přátely, zástupce a pří
mluvce pro den soudný.

Tak odbyta zloba fariséů, jenž Pánu se
posmíváli, když mluvil o chudobě a o věr
nosti v mále. Bylo ale potřebí, učeníky své
vystříhati, aby se zlým příkladem a zlými
pomluvami fariséů mýliti nedávali. Tudy Pán
o pohoršení mluví.

Hlava XVII

O pohoršení; 3. o bratrském kárání; 5.
o přispoření viry; 7. o neužitecnosti lidské;
JI. o desateru očišťěných malomocenců ;
20. o království v nás; A2. o příští Pá
ně; 26. o nehotovosti lidi; 24. o oddělení
přátelů od sebe.

1. I vece k učeníkům svojim: Nelze
esť, ahy nepřišla pohoršení, běda však

tomu, skrze něhož přicházejí. 2. Uži
tečněji jest jemu, kdyby kámen mlýn
ský vložen byl o hrdlo jeho a (om)uvr
bnut byl do moře, než aby pohoršil
jednoho z malých těchto. 3. Ostříhejté
sebe. Zhřešíli proti tobě bratr tvůj,
pokárej ho a budeli se káti, odpusť
jemu. 4. A jestli sedmkrát za den
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zhřeší proti tobě a sedmkrát za den
obrátí se ktobě řka: Zelím toho, odpusť
mu. 5. I řekli apostolé Pánu: Přispoř
nám víry. 6. Řekl pak Pán: Kdybyste
měli víru jak zrno horčičné, řeknete
této morvě: Vykořeň se a přesaů se
do moře a uposlechne vás. 7. Kdo
pak z vás má sluhu orajícího neb
pasoucího, jenž by přišedšímu z pole
řekl jemu: Ihned pojď a ustol se? 8.
Neliž raději řekne jemu: Připrav mi,
co bych povečeřel a přepásav se služ
mi, až pojím a Se napiji a potom ty
budeš jisti a píti? 9. Zdali děkuje slu
žebníku tomu, že učinil, co mu velel?
10. Nemním. Tak i vy když učiníte
všecko, co vám veleno, rcete: Služeb
níci neužiteční jsme, což jsme dlužni
byli učiniti, učinili jsme.

O spojitosti propovědí těchto s přede
šlými věcmi a vespolek mezi sebou nejsou
jedné mysli vykladatelé, ješto někteří ano
mnozí docela o ní pouštějí a tvrdí, že sv.
Lukáš nakupil tuto náuky, které v bližším
spojení mezi sebou nejsou. Avšak musíme
i tuto říci, co jsme nejednou již pravili, že
lépe jiní odvolávají se na povšechnou povahu
sv. Luky, jenž dle pořádku 1, 3. všechny
věci psáti předsevzal a tudy k spojitosti také
tuto prohlédají. Posmívali se fariséové Pánu
a proti jeho náuče všelijaké námitky ač ne
vůči Christa, však ale před učeníky jeho
vynášeli, z čehož učeníkům nemalé pohor
šení pošlo. Tudy Pán o pohoršení jedná a
o tom, jaké pokuty stihnou Jidi ty, jenž ji
ným ku pohoršení jsou 1, 2., načež učeniky
svoje k ostražitosti nad sebou vzbuzuje 3,4.,
sby u nich pohoršení nebylo. Ješto pak pro
těžkost předpisu toho apostolé prosí 0 při
množení víry 5. v., mluví Pán o moči víry
6., avšak při tom jich napomínaje, aby vší
samolibosti, osobivosti a osvojivosti prázni
byli 7. nn. Toli o spojitosti s předešlými;
nyní přihledněme k věci.

Pravdy, které tu Pán odfariséů k uče
nikům se obrátiv praví, tu do sebe mají
povahu, že je při rozličných příležitostech
nejednou opakovati přišlo. Ačkoli tedy zá
sady ony jindy ode Pána předneseny býti
čteme, nic nevadí, proč by jich Pán nebyl
také nyní projádřil. O pohoršení viz Mt.
18, 6., kdež výklad. Nelze nebýti pohoršení,
dí Pán; prohlédá ke zkazilosti a zmařilosti
lidské. Bůh nevolí užiti všemocnosti své,
pébrž ponechává člověka při svobodné vůli,
toliko dle moudrosti své pohoršení lidských
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k výjevům své spravedlnosti, ku posvětě
spravedlivých a k jiným záměrům používaje.
Má Pán na mysli jistá pohoršení, ješto v ře
ckém textu stojí 8 artikulem za oxavěala
a mluví o pohoršeních, jimiž lidé od víry
zdržování byli. Lépe by bylo, vece Páu,
aby žernov se obložil o hrdlo pohoršitele a
aby se vhodil do moře, než aby pohorsil
jednoho z malých téchto. Malými rozumí
učeniky své, kteří nebyli ještě dosti u víře
umocněni, aby návalům pohoršitelů odolati
byli mohli. Smrti násilné se méně přijde
báti, než býti příčinou hříchu jiných lidí.
Přeneblažen člověk, jenž k vlastním hříchům
ještě cizé přidává na šíji svou! A proto
vece sv. Zlatoust, že slova ta Páně mají se
často lidu opakovati, aby se vystříci mohl
osudu, jímž Pán hrozi. Ješto ale pohoršení
dávati věc tak obecna a spolu tak nekonečně
nebezpečna jest, tudy v. 3. vece Pán: Mějte
se na pozoru, ostříhejte sebe, aby totiž mezi
vámi nevládla pohoršení, což jinak nelze,
leč když vespolek laskavě shovívati budete
sobě. To jest jeden výklad souvislosti pro
povědí Páně tu položených. Jiní za to maji,
že Pán chce říci, aby ačkoli pohoršení byvše
na pohoršitelech se nemstili, nébrž ovšem
jim odpouštěli. Leč prvnější souvislost pře
vládati se zdá. O tom shovívání a urážek
odpouštění Pán také mluvil Mt. 18, 15. 21.
22., kdež výklad se nalézá. Mluví Pán o po
kárání a o odpuštění spolu, poněvadž po
kárání neprospěje, leč z ochotného k odpu“
štění srdce vychaázejíc. Lékař maje řezati
úd u těla, nečiní to se zlobou, nébržs la
hodou, di Zlatoust. Láska jest věčným a
neobmezeným dluhem a tady mliování ne
přátel a odpouštění urážek nemá meze v srdci,
ač může je míti v zevnějším jevení. Dobrota
Boží k nám jest vzorem pro lahodu naši
k bližnímu a na obrat Bůh takořka přís
nost naši k bližnímu sobě za vzor svého
k nám pokračování vezme.

Takové mravné výše Pán vymáhal, an
velel neustále odpouštěti a urážek nedbajíc
na dobré míře s úražcem ostávati. Mnozí to
slyšeli, ale neveškeří měli vůli v životě svém
toho zachovávati a neveškeří úlohy té oprav
dově povážili. Apostolé však círili důležitost
a nesnadnost velení Páně s jedné Strany a
s druhé nestateč a slabotu svoji sobě číře
vyznával a tudy Pána prosih: Pane, při
množ nám viry. Víru v Pána měli; ale ne
měla ona u nich té síly a moci, aby veške
ry vnitrné i vněšné překážky přemáhala a
ovšem neměla té výše, již dotýkáJan 1. Jo.
5, 4, pravě o víře, že vítězstvím naším jest.
Pán odpovídá: Kdybyste měli viru jak zrno
horčice, řeknete morvé: Vykořeň se a přesad
se do moře a uposlechne. Podlé řeckého textu
místo řekl musí se přeložiti: povídali byste
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v jmprf. a uposlechla by v aoristu, což není
bez důrazu, ana změna času ta vytýká, že
kdyby jenom začínali povídati, žeby tudíž
morva nepočínala jenom poslouchati, nébrž
dokona uposlechla. Pán odkazuje na vniter
nou moc víry, o čemž Mat. 17, 20. U Ma
touše mluvil 0 přenešení hory, tu mluví 0
přesazení morvy, obojí v hyperbole a pře
sažitě, o čemž viz u sv. Matouše na dotče
ném místě. Víry vám ovšem potřebí, vece
Pán, a vyličuje následky a účinky pravé
víry tím přesažitým spůsobem, chtěje na
rozum dáti, že z víry, ač se zdá věcí ne
patrnou býti, největší účinkové pochodí,
V očích lidí pletských a světských jest víra
věcí malovážnou, avšak nic není tak silno
a mocno jak víra. Tudy potřebí po veške
ren život o přispoření víry prositi. Vychází
modlitba z víry, ale víra dosahá vzrostu
z modlitby a oběi modlitba i víra jsou darem
Božím. Ovšem tu náleží modliti se netak,
abychom morvy do moře přesaditi, jak ra
ději abychom pochotivost z útroby vykoře
piti a srdce své v moři Christovy lásky po
topiti mohli. Ostatně morva jest strom fíku
podobný, větevnatý a košatý, jehož ovoce
každodenní potravou jest lidu sprostého. Ač
nejsouc tak lahodno jak z fíků, předce jest
chuti zasladlé a dužnina jeho jest prosvitava,
tuha, bíla a ponažlutla; ovoce roste bez sto
pek bezprostředně ze kmene a z kůry větví.
Dříví jeho nehnije, nepucbří a netýří. Roste
v nížinách svaté země a v Egyptě. Jest to
týž strom, jenžnížeji 19,4. přichází, ač vře
ckém ovxamivoc stojí tuto a tam ovxouw
ete. Obyčejně se překládá moruší to slovo,
ale moruše nepřichází v písmě svatém, Za
tíná ten strom bluboko kořeny své do země
a tudy s tíží se vyvrátiti dá. Ještě přidá
váme, že mysticky se zrnem horčičným slyší
Christus, jenž v apostolech mocně působil.
Dálejšího věci té poznání a víry. v Pána
přimnožení obdrželi apostolé tenkráte, když
Duch svatý na ně seslán byl.

Ale aby apostolé nápotom, když se jim
všeho, oč žádali, dostane, nespychbli a sobě
hrdě a samolibě na zásluhách svojich neza
kládali sobě a o svou u Boha odplatu vše
tečné se nedobývali, proto Pán v násl. vv.
ku skromnosti jich napomíná. Jest to oby
čejná vada člověků, že když něco dobrého
provedli a abychom tak řekli, na roli Boží
zorali a Boží stádo popásli, již nějako na
Boha dobývají se a s Bohem jakoby stolo
vati chtějí, jakoby jim Bůh k díkům povi
nován byl. Tudy Christus učí, že strohé
plnění povinnosti svojich spojovati mámese
ekromnotou a s pokorou, která ničeho si neo
svojuje a neosobuje, nébrž Boží milosti úspě
chy a prospěchy svoje připisuje. Ale i tomu
Pán učí, že nemáme s ledabylým povinností
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svých konáním spokojovati se, nébrž že je
dokonale plniti a ovšem hotovi býti máme
všecko činiti, co se koli nám ještě nad oby
čejnépovinnosti od Boha uloží. To jest smysl
a spojitost slov těch, jež Pán vece: Kdo
z vás maje sluhu, jenž pase neb orá, když
mu dojde z pole, řekne-li jemu: zasední za
stůl, jez a pij? Zdali neříká mu raději: při
prav mi jídlo a pití a obsluž mne! nápotom
můžeš i ty pojisti a popiti. Oráním a pa
sením rozumí se obyčejná služba jakož i
sloužením Pánu při jídle totéž se namítá a
náuka odtud plyne, 0 níž jsme pravili, že
povinnosti svoje skromně a neosvojivě ko
nati máme. K tomu cili slova následující
také: Zda diky mu skládá, poněvadž učinil,
co povinen byl? Nemním. Prolož i vy, když
učinile, co se vám velelo. rcete: Neužiteční
sluhové jsme, co jsme učiniti měli, učinili
jsme. Neděkuje mu pán, vece Pán, a roz
umí tím, že sluha povinen jest sloužiti pánu
v těch věcech, ve kterých k službě najat byl.
Ovšem se tím nastavuje vlídnost a vděčnost
pánů k sluhám, ješto víra křesťanská Col.
4, 1. netoliko spravedlnost, nébrž i vlídnost
a slušnost ohledem služebníků pánům po
roučí. Pán má před očima stav tehdejších
otroků a stav tehdejší tento slouží mu za
podkladek náuky té, kterak ohledem Boha.
ničeho právem si osobovati nemáme, když
jsme povinnosti svoje vykonali. Platí to jak
vůbec o všech křesťanech, tak i zvláště o
těch, jenž v církvi sv. jakoby orají (podlé
9, 62. 1. Cor. 3, 9.) a pasou Jo. 21, 15.
1 „Petr 5,2.t.j. o představencich. Ač Pánu
zvláště všelijak i horlivě slouží, nedostávají
odtad práva o větší odměnu se na Boha
dobývati, ješto co činili, s milostí a silou
Boží činili, aniž se domýšleti mají, jakoby
konajíce povinnost svou Bohu dobrodiním
nějakým se propůjčovali, za něž by od něho
odplatu jako dluhem vymáhati mohli. Tím
však se nazapírá, že bychom žádných zá
sluh sobě nemohli dobývati, nébrž jenom to
tvrdí se, že z milosti a dobroty Boží to.po
chází, když Bůh služby naše korunuje a za
zásluhy počítá. Tudy slova ta nepotýkají
se se slovy 12, 37., kdež praví se, že pán
přišed domů a nalezna sluhu bdíti posaďt
jej za stůl a chodě mu sloužiti bude. Obojí
obstáti může a pravdu svou v sobě chová;
jedno, nedávání díků, praví se pro naučení
pokoře; druhé, o sloužení pánově služební
kovi, se povídá pro ukázání vlídnosti a lásky
Boží pro přidání lidem dobré mysli a ochoty
při službách. Ani při tom, ani při onom
rčení na slovech lipnouti nesluší, nébrž k
jádru a k smysluprohlédati. Písmo sv. ne
jednou se zminuje o odplatě nebeské 6, 23.
35, Mat. 5, 12. 16, 41. n. 1. Cor. 3, 8. 14.
2. Jo. 8, Ap. 11, 18. 22, 12. a j). a pára»
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bola o talentech Mat. 25, 23. odplatu onu
rozličnu býti praví. Člověk sám má se po
važovati za nehodného a neužitečného, ješto
při veškerých snahách našich vady veliké
zabíhají a Bohu z pobožného života našeho
žádný užitek nevyplývá a co zásluhou se
zůve naší, to darem milosti Boží jest. Aniž
odtad odvětovati možno, že by člověk kře
sťan více než povinnost jeho činiti nemohl
a že by skutků nadbytných býti nemohlo.
Nedí Christus: nemůžete více než vám přiká
záno činiti; vece: když všechno učiníte, ne
domýšlejte se a nepýchejte. Jakož pak sám
soudce Mat. 25, 23. nezůve ty, což činili,
neužitečnými, nébrž dobrými a věrnými.
Neni vůbec přikázáno všem v ustavičné či
stotě trvati a všecko jmění svoje rozděliti
mezi chudé a t. d., kdo však to činí, ten
více činí než Bůh přikázal, an věci dotčené
neráčil ku příkazům, nébrž k radám libovol
ným počísti. Slušné se táhnou vykladači
k slovům sv. Pavla, jenž o sobě dí 1. Cor.
9, 16. 18: Buďuli blahovestiti, nemám slávy,
poněvadž nulnost na mne naléhá, kdež tedy
se odplaty zdá odříkati a spolu k slovům
1. Cor. 3, 8., kdež výslovně dí: každý po
dlé práce svoji bude miti odměnu svou. Chrěl
Pavel jenom prvnějšími slovy říci, že žádné
zvláštní a nadbytné odplaty nemůže z toho
svého jiným kázaní očekávati, ale odplaty
zhola se neodčítal 2. Tim. 4. 8. A nad
to ješto dokládá slova 1. Cor. 9, 18. kteroutedymámodměnu?žeevangelium< darmo
hlásám. Z čehož jasno, že vice činil, než
mu přikázáno a že z toho i odměnu očeká
val. Tímto sv. Pavla výkladem veškeren odpor
misá, jejž odtud někteří lidé proti učení ka
tolickému vyvodili. Že slova neužitečný na
dotčenou neslušnou stranu bráti nelze, pa
trno z Mat. 25, 30., kdež v jiném smyslu
přichází poněkud; i platí tu, že blažen, kdo
sebe považuje za neužitečna, neblažen, kdo
jak sluha Mat. 25, 30. ode Pána jím nazván
bude. V jistém smyslu i sami andělé neu
žitečnými slubami Božími jmenovati sebe
mohou.

Pojednav sv. Lukáš o otázkách a náu
kách, které byl Pán na cestě rozbíral, opět
k dálejšímu vypravování příběhů na cestě
do Jerusaléma zběhlých se obracuje a povídá:

11. I stalo se, když se bral do
Jerusaléma, procházel prostředkem Sa
maří a Galiléy. 12. A když vcházel
do nějaké vesnice, potkalo se s ním
deset mužů prokažených, kteří stáli
zdaleka 13. a pozdvihli hlasu řkouce:
Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. 14.
A uzřev je řekl: Jděte, ukažte se kně

Lukáš XVII, 11—19. O desíti malomocných.

zům. I stalo se když šli, očištění byli.
15. Jeden pak znich uviděv, že očištěn
jest, navrátil ses velikým hlasem ve
lebě Boha. 16. A padl na tvář k no
hám jeho díky čině; a ten byl Sama
ritán. 17. Odpovídaje pak Ježíš řekl:
Zdali jich deset očištěno nebylo? a
devět jich kdež jest? 18. Není nale
zen, jenž by se byl navrátil a vzdal
chválu Bohu, leč tento cizozemec?
19. I vecejemu : Vstaň, jdi, nebo víra
tvá tě uzdravila.

Dálejší Páně cesta do Jerusaléma šla
prostředkem Samarska a Galiléy; tady on,
jak text řecký klade, sám bral se, cestu
zvláštní vyvoliv, ješto ostatní poutníci cestou
obyčejnou putovali. Která to cesta byla a
jak se 8 cestami u Jana sbíhá, 0 tom viz
výšeji 9, 51., kdež o cestách těch místněji
řeč jest. Z toho, že Samaří se klade před
Galiléou, ana předce cesta vedla do Jerusa
léma, tedy k jibu, z tobo vidno, že nešel
Pán prostředkem skrze Samaří a Galiléu,
něbrž prostředkem Samaří a Galiléy, t. j.
mezi oběma krajinama po hranicech, tak
že k severu či levici mu Galiléa, k jihu a
po pravici Samaří bylo a že se ubiral od
západu k východu, až posléze po Zájordání
došel Jericha 18, 35. Na pouti té přišel Pán
dle Mat. 19. 1. až za Jordán, bez mála ne
daleko Skythopole. Samaří tedy se napřed
klade, poněvadž Páně směr byl k jihu do
Jerusaléma.

Když na cestě té vcházel do vesnice,
již Lukáš místněji neudává, postřetlo ho
deset malomocenců, či prokaženců či trudo
vatců, lidí, jenž jak Mat. 8,2. praveno, vně
měst bydleti musili. Ti se tuto vně vesnice,
do níž bral se Pán, sešli bez mála uslyševše,

"že tadyto béře se, aby od něho uzdravení
zažádali. Devět Židů a jeden Samaritán byli.
Jindy sice neobcovali Židé se Samaritápy,
ale tuto spojila je nemoc společná a společná
nouze jakož i společná žádost o uzdravení;
domnívali se, že Pán je spíše vyslyší, když
jako nějakým prosebným útokem společně
žádost svoji přednesou. S/d'i zdaleka, ješto
se přiblížiti nesměli Lev. 13, 46. Num. 5,2.
Pán neviděl jich a nedíval se v tu stranu,
kde stáli. Tudy pozdďvíhli omi se strany své
hlasu, aby Pána na sebe upozornili řkouce:
Ježiši, mistře, smiluj se nad námi. Ježíši,
mistře, volají, či učiteli, či rozkaz teli; má
Luk. tu'o jak na jiných mnoha místech 5,
o. 8, 24. 45. 9, 33. 49. slovo čmiorazns, do
slovně nastavník, začež Matouš 8, 25.17 4.
klade xvors,Pane. K hlasu a volání jejich
pohleděl Pán na tu stranu, kdež stáli, a
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uzřev je, vece jim: Jděle, ukažte se knězům.
V rozkazu tom již se zahrnovalo, že na ce
stě očištění dojdou, jak se hned dokládá, že
když sli očistémi byli. Posýlá je ku knězům
pro úctu Zákona Lev. 14., kdež věc ta na
řizuje se, aby kněži o tom, zda malomocní
již ozdravli, výrok vydávali. Za druhé chtěl
Pán víry jejich zkusiti, an věděli, že kněži
neíohou uzdraviti, ale jen dle jistých pově
domých známek úsudek vynésti, skutečně-li
je ostalo malomocenství. Za třetí chtěl Pán,
aby sami kněži byli svědky zázračného jich
uzdravení. Ještě nalézají v tom poslání jich
ku knězům příčinu tu, že chtěl Pán tím po
třebu zpovědi svátostné namítnouti. Sv. Au- 
gustín praví: Pán velel, aby se osobně knězi
ukázali a tím učí, aby člověk osobitě hříchy
své vyznával. Vece Pán jděte, ukažle se,
nevece: jdi, ukaž se jeden za všechny, nebo
osobně má zardíti sé, kdo osobně hřešil. Tak
Aug. Ostatně rozdíl jest mezi kněžími Sta
rého Zákona a kněžími církve Christovy
ten, že v Novém Zákoně lidé se netoliko
očištěnými býti osvědčují, nébrž skutečně
očišťují.

Všickni oni stejně u víře v Christa se
projevili a všech deset také poslušnost svou
propeslo, an na cestu se vydali. Jak počali
cestu svou, nalezli se zdrávy; leč tu již rozdíl
vidíme, an oněch devatero Židů šlo ku knězům
nevrátivše se a Samaritán toliko sám zpátky
se dal. aby Pánu se poděkoval. Přišel, ve
lebil Boha, padl k nohám Ježišovým a diky
činil jemu. Stalo se to hned na počátku
cesty malomocenců a jak se zdá ještě dříve
než Pán do vesnice přišel, do které byl za
měřil. Pán učinil pozorny apostoly a všechny
lidi na vděčnost Samaritána a na nevděk
ostatních devíti uzdravených, kteří poznavše
se býti uzdraveny nepřišli díky vyjádřit. Zdali
jich deset není očištěno, vece a kdež jest devětostatních?© Nebylnalezenjenžbyse.vráliv
vzdal chválu Bohu, leč cizozemac tento? Vzdáli
chválu či čest Bohu, znamená uznati Boží
velebu, všemocnost, dobrotu a jiné vlastnost
jeho a uznání to veřejně projeviti. Na našem
mistě se jedná 0 uznání dobroty a to se jeví
vděčností. Druzí nevzdali díkův Pánu pro
nevděčnost srdce svého, Praví jiní, že to
učinili pro chvátavost svou a dychtivost, aby
tudíž zazdravé prohlášeni byli. Ale chvátavost
ta vení rozdilna od nevděčnosti, ano slušelo
činiti. jak Samari'án učinil, totiž napřed díky
vyjádřiti a nápotom knězům. jak zákon velí, se
ukázati. Cizozemec,Samaritán jenom vděčnost
projevil, a tudy tím větší vina padala na de
vatero Israelitů, jenž co pravověrci před
jinými vděčnosti píleti měli. Tu se opět vy
plnila slova, jimiž u proroka Ezech. 16,51. se
Israelovi nevděk vytýká: Samaří ant polovice
hříchů tvojich nenahřešila, ale tys přemohla ji
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nešlechetnostmi svými. Pán devět těch uzdravil
snad pro vděčnost Samaritánovu, jak u pro
roka Isajáše 65, 3. Hospodin pro jedno dobré
zrno celého hroznu ušetřuje. Znal co vše
vědec srdce jejich, ale navrátil jim zdraví,
aby se ukázal byti Synem toho, jenž slunku
velí na dobré i na zlé lidi vzcházeti. De
saterem prokaženců 88 zobrazuje veškero
člověčenstvo, jenž pro hřích mimo a v ně
města nebeského bytovalo a tudy zdaleka
od Ježíše se drželo. V devíti nevděčných
se Jíčí úrupnost Židů, kteří k seslání Syna
Božího nevděčnými se prokázali, an pohané
Samaritánem vyobrazení s velikým vděkem
víru v Christa ujali. A posaváde se stává,
že mnohý pravověrec neváží sobě pokladů
církve, ješto člověk dřívěji církvi cizý vděčnost
svou po přijetí měšťanství církve vroucně a
vřele projevuje, starší měšťany církve za
banbuje a jim vzácnost, důstojnost a neo
cenitelnost pokladů jejich na mysl uvodí.

Dokládá Lukáš: J řekl mu Fán: Vstan,
jdi, víra tvá tě uzdravila. Učí jej znáti kořen
uzdravení, jehož se mu dostalo, víru A D8
skýtá mu zárod, aby v duchovém životě dále
se rozvíjel. Víra jeho nebyla ještě svrchovaná,
ale byla živa, ješto se byla vděkem projevila;
druzí také měli víru v Pána a víra ta je
uzdravila podobně, ale víra jejich byla
mrtva a nedospěla ke vděčnosti. Uzdravení
došli na těle, ale Samaritán došel také uzdra
vení duše.

Nekáže již mu Pán, aby se ukázal kně
zům a obět předepsanou přinesl; buď že
sám šel a to, čeho potřebí bylo, učinil, buď
jak Tertullián Mark. 4, 35. vece, že vděk
jeho obětí tou byl, sn ji přinesl před pra
vým veleknězem, Jesu Christem.

Následuje rozmluva Páně s fariséy,
jenž až do 18, 14. sahá.

20. Otázán pak byv od fariseů:
Kdy přijde království Boží ? odpovídaje
jim řekl: Nepřijde království Boží s
okázalostí, 21. aniž řeknou: Aj tuto
aneb aj tamto,. Nebo aj království
Boží uvnitř vás jest. 22. I vece k uče
níkům svojim: Přijdou dnové, když
požádáte uviděti jeden den Syna člo
věka a neuzříte. 23. A řeknou vám,
aj tutoa aj tamto. Neodejděte, aniž
pokvapte. 24. Nebo jako blesk blý

(skající se s podnebí na podnebí svítí,
tak bude Syn člověka na den svůj. 25.
Dříve ale musí mnoho utrpěti a Za
vržen býti od rodu tohoto. 26...A jak
se stalo za dnů Noemových, tak bude
i za dnů Syna člověka; 27. jídali, pí



170

jeli, ženili se a vdávaly se až do dne,
v němž vešel Noe do korábu, a přišla
potopa a zahubila všecky. 28. Podobně
jakož se stalo za dnů Lotových: Jedli
a pili, kupovali a prodávali, sázeli a
stavěli. 29. Dne pak, kterého vyšel
Lot ze Sodomy, pršel oheň a síra s nebe
a všecky zahubil. 30. Takto bude v ten
den, když se Syn člověka zjeví. 31.
V tu hodinu kdo bude na střeše a ná
dobí jeho v domě, neslez odebrat je a
kdo na poli, rovně se nevrať zpátkem.
82. Pamatujte na ženu Lotovu. 33.
Kdokoli hleděti bude život svůj zacho
vati, ztratí jej, a kdokoli ztratí jej,
obživí jej. 34. Pravím vám: Oné noci
budou dvá na loži jednom, jeden bude
přijat a druhý ostaven. 35. Dvě bu
dou spolu mlíti, jedna vzata, druhá za
nechána bude; dva budou na poli, je
den bude vzat a druhý zanechán. 36.
Odpovídajíce dějí jemu: Kde Pane?
37. On pak řekl jim: Kdekoli bude
mrtvola, tam shromáždí se i orlové.

Dokad Pán na branicech mezi Galiléou
a Samařím obcházel ještě, přistoupili k němu
fariséové s otázkou, kdy přijde království
Boži? S jakým záměrem otázku tu položili,
nepraví sv. Lukáš, ale podlé povahy fariséův
můžeme souditi, že to pokoušivě učinili,
chtějíce Pána, jenž se slovy a skutky došti
zjevně za Mes-iáše vydával, do nesnázepři
vésti. Královstvím Božím slyší oni příchod
Messiáše a zarážení od něho říše slavné.
Věděli, že přišli již časové od proroků před
povědění a že Ježíš za M-ssiáše ode mno
bých držán byl. Ale předsudkové jim brá
nili, že nepřistoupili ku poznánía vyznání
tomu, ješto Messiáše očekávali co slavného,
okázalého, velemocného vůdce a krále, jenž
národ jejich ode vší poddanosti oprosti, pá
nem nade všemiučiní a všemi dobry obo
bati. Odpověď Páně kárá a odmítá napřed
politickou domněnkufariséů a nápotom by
tování a jsoucnost i spůsob jsoucnosti říše
Boží jim vysvětluje. Vece: Nepřijde krá
lovstvi Boží s okázalostí, s patrnosti t. j.
S postřehou, s uznamenáním, aby se ho do
makati a dohmatati mohli, aby je očividně
pozorovali, jak pozorovati a upatřiti lze
příbyt krále po komonstvu jeho. Nemluví
Pán sice o pompě, nádheře, ozrači a slávě,
jak někteří vykládali, nébrž toliko o očivid
nosti a patrnosti a vece, že nebude přijití
říše takové, aby nějakým povykeém a ne
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obyčejným úkazem se ohlašovalo; avšak
ješto Židé očekávali království oku slibného
a slávy krajiny své se nadáli, není smysl
ten dalek pravého výkladu. Nepozorovaně,
neuznamenaně a ovšem tudy nenádherně
počal Páo kázati a s kázaním jeho počalo
království Boží; bylo ovšem na nejvýše slavno
a skvoucno, ale skvost a sláva jeho Vnitrna
jsouc nebila lidem do očí, nebyla ode smysl
ných lidí uznána. Slovy následujícími: aniž
řeknou: aj tuto, aj tamto jest. Pán slova
předešlá o nepostřežnosti říše Boži vysvětluje
a nechce jiného jimi říci, leč že nebude do
makatelné, smyslné, tělesné, pletské a svět
ské. Jest v řeči té Páně aj ťuto, aj lamto
vlastivá nacčitost a síla.

Na té záporné odpovědi nepřestal Pán,
nébrž místněji praví: Království Boži jest
uvnitř vás. Dvojí jest výklad slov těch.
Jeden výklad béře slova čvros vuv, infra
vos, v ten smysl, jakoby stálo ev puěce
Vuov, in medio vestrum, uprosířeďd vás, mezi
vámi, v okresu vašem, v kole vašem. [ vy
kládají oni, že bylo u Židů království Boží,
ješto Messiáš již stanul mezi nimi Jo. 1, 26,
ale nepoznali ho. Kde Christus byl a působil,
tam bylo království Boží, ale ovšem ne vté
míře okazatelno, jakož se fariséové domněli,
nébrž jak osení, jak horčičné símě, jako kvas
a p. Neudáli se velicí převratové, nepfed
cházela okázalá a hřmotná ozrač a nádhera,
ješto Christus v chudobě Kkspáse lidstva
mezi Israelity se vyjevil. Přibyl král slávy
v dobu plnosti Gal. 4, 4., ale slávy jeho ne
poznali a nepřijali ho Jo. 1, 12., jak do dnes
o vítězstvích církve a křesťanství tisícové
lidí se dovídaji a předce v nich království
Božího nevidí. Ale jiní lépe rozman a protivu
mezi slovem + paťrností a slovem uvnitř vás
jest, tím spůsobem rozumějí, že jak slovem
prvním vytýká se zevnějšek, tak slovy po
sledními vnitřek, a jako tam Pán odpírá
tomu, žeby království Boží vněšně oddělené
a dle krajů a čásu odměřené, pozemské a
tělesné bylo, tak tuto vyslovuje, že duchovní
jest, zevnějškémse neobmezuje, na místo a
čas se neváže, ale vniterně povstává a bytuje.
Takto mluví Christus, ne jakoby skutečně
již v útrobách fariséů vzniklo bylo, nébrž
že vniterně vzniknouti musí, ač chceli se
kdo království Božího přiúčastniti. Riše Boží
jest v duši, an ji Bůh milostí svou řídí,
spravuje a k dobrů nakloňuje. Podobně dí
Pavel Rom. 14, 17: Království Boží neni
jídlo a pěti, něbrž spravedlnost a pokoj a
radost v Duchu sv. Smysl tento průvodnější
jest. Ovšem z něho nelze zavírati, žeby
církev sv, neviditelna byla, ješto lidé tělesní
nemohou ná pouze duchovních ideách pře
stávati a Pán z apostolů a z učeníků církev
viditelnou shromáždil; duchovnost fíše Boží
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jen proti domněnce o pozemském království
Messiášově stoji a vidomosti církve sv. zhola
nepopírá. Toli Pán fariséům odpověděl, vše
tečpost jejich odbyv, ale spolu jim myšlénku
k rozjímání nasunuv. Svatí otcové vyvozuji,
že království Boží v nás jest t. j. v naší
moci a že je s celou duší uchopiti máme.
Tehdá jest království Boží v nás, když Bůh
v nás vládne a když nic pletského a svět
ského nemáme v srdcích svojich. Život ten
takový ale v rukou našich jest. Ještě také
sv. otcové vidí ve slovech čvrog Úunov, že
člověku věčné idey přirodilé jsou. Cesta ku
Bohu nejde leč z tebe a proto, poněvadž
království Boži v sobě máš, můžeš rychle
Boha poznati. Bůh stvořiv nás podlé obrazu
svého vštípil v naši přírodu živly všehodo
bra a v moci naší jest položeno, aby dobra
ta v nás opanovala.

Ale Pán, když byli fariséové odešli,
obrátil se k učeníkům svojim a místněji je
o otázce od fariséů postavené vyučuje, po
kud toho pro vzdělání jejich za potřehné
uznával. Mluví © protivenstvích budoucích,
jenžto na apostoly a v dálejším smyslu na
církev přijdou a náuka ta apostolům tuto
daná jest v krátkosti předchodné proroctví
o příbytu jeho, jakéž Pán nápotom šířeji
k. 21. a u Mat. 24, 4—34. přednášel a má
podobně jak ono proroctví Mat. 24. dvojí
smysl, bližší a dálejší, podlé toho, jak slova
Páně o soudu nad Jerusalémem aneb o dru
hém na posledku časův příští rozumíme.
Chce Pán učeníků napomenouti, aby dobře
užili času svého, v němž pokání činiti a zá
sluhy sobě shromažďovati mohou. Vece: Při
jdou dnové, když požádáte uviděli jeden den
Syna člověka a neuzřitee — A řeknou vám:
Aj tulo jest, aj tamlo; neodejděte aniž po
kvapče; nebo jako blesk blýskajicí se z pod
nedí sviti, tak bude Syn člověka na den svůj.
Učeniků, jichž nejblíže se týkalc, napomíná,
aby přítomnosti Christovy k spáse a k utvr
zení se ve víře užili, poněvadž přijdou dno
vé, za kterých jim potěchy a útvrdu Páně
svrchovaně potřebí bude a rozžádají se po
dnech Páně bývalých, v nichž tělesně s Pá
nem bytovati a od něho potěchu bráti mohli.
V dálejším smyslu prohlídá Pán slovy těmi
k druhému příchodu svému na konci věkův
a dí, že protivenství a svízelové ubudív člo
věcích tužbu po příští tom a že lichomessiá
šové povstanou, po vichž ale nemají pochá
zeti, poněvadž jako blesk bezprostředně a
všeobecně se při svém slavném příští objeví.
Podlé toho může se den Páně, jejž zažádají
viděti, buď o prvním, buď o druhém příchodu
Pané rozuměti, ješto vůbec řeč směřuje ke
dní Páně. Apostolé a učeníci budou žádati
dne Páně, aby opět mohli přítomnosti jeho
vidomé užiti, s ním se potěšiti a poraditi
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v těch zármutcích a pohromách, jenž na ně
připadnou. Ti ale, kteří za dnů posledních
žíti budou. ti zatouží uprostřed pronásledo
vání a protivens'ví po druhém příští Páně,
aby aspoň na den přibyl a je přítomností
svojí okřepil. Co dále praví Pán o tom, že
řeknou, aj tuto, aj lamto jesť, a o blesku
od podnebí ku podnebí se nesoucím, po
dobno jest tomu, co Mat 24, 23—27. vece,
kdež to vyloženo. Nebude den Páně skryt
a tajen a příští království Božího nebude
se díti v zákouti a závětí, nébrž všem bude
ten příchod zračit a zřejem, jak blesk všem
očím se samoděk ohlašuje. Směřují slova
k tomu, aby se nedali zmámiti a ošáliti od
lichoproroků a předpovídá, že neočekávaně,
okamžitě a všeobecně po veškerém oboru
země se objeví. Prohlidá Pán i k časům,
v nichž vněšný stav církve zdá se jako 0bo
řen ležeti a nejednomu se vidí již sama cír
kev hynouti. Dnové ti jsou dnové pokusby,
ani nejedni bludaři přicházejí a na místo
církve pravé církvičku svou a pravdičku
svou místo věkostálé pravdy Boží lidem na
stavovati chtějí. A tehdá potřebí celou silou
v pravé náuce Páně avduchu pravé cirkve
se pohroužiti a odtad okřepení bráti.

Avšak než Pán přibude, buď ku po
mstě nad Jerusalémem. buď ozvláště slavným
příchodem k soudu, musi dřívéji mnoho tr
pěti a zavržen býti od národa svého. Musi,
praví; nutnost ta jde z lásky Boží, jenž člo
věka chtěla spasiti a z potřeby člověka, jenž
jinak leč smrtí Páně spásy dojíti nemohl.
Církev také co mystické tělo Páně přede
druhým příchodem Páně mnohá soužení sná
šeti musí. Co se ale ostatních lidí, ostatního
světa týká, ti neusmvslí sobě, aniž jiný ži
vot započnou, nébrž při svojich obyčejích
a zaměstnáních obvyklých ostanou, až je
přikvačí soud, jak to za č+sů Noemovech
26. v. a Lotových v. 28. bylo. Budou viděti
se blýskati, ale budou mysleti, že věc ta
nic neznamená. aniž znaku toho na sehe
potáhovati budou Jak se stalo za dnů Noe
mových,jedli a pili, ženili se a vdávaly se
až do dne, v němž přišla potopa. Podobně
jakož se stalo za dnů Lotových, jedli a pili,
kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. až
pršel oheň a sira 8 nebe a zahubil všecky.
Ty dvě události co nějaké nástiny, náobrazy
a náslony vytýká, v nichž by se zhlidati
měli. Viz o tom Mat. 24, 37. V řeckém
textu bezspoječně stojí slova jedli, pili, ku
povali, prodávali, stěpovali, stavěli; což větší
důraz má než ono vázání vulgáty dvou vezdy
slov spolu. Místo: pršelo raděi má státi až
dešťěl. totiž Bůh ohněm a sírou. Nenadále
zachváceni byli bezhožní. avšak ani za času
Lothova nepřišla pohroma dříve, než až ti,
jenž zachováni býti měli, zbožníci zachování
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byli, tam Noemova, tu Lotova rodina. Tak
bude v den, když se Syn člověka zjeví. O
druhém příchodu užívá slova: zjeví, vyjeví
se ve své slávě a ve všeliké velebě svojí či
jak by lépe se přeložiti mělo odsloní, odtaji,
odhali se, únoxalvnterai, ješto až do dne
toho Col. 3, 3. Act. 3,21. u Boha se jakoby
kryje, halí a tají. Tenkráte přibude králov
ství Boži také vnešně se slávou a velebou
a veškerou nádherou, ovšem ale jiným, než
se toho nadáli fariséové spůsobem.

Ale dává Pán výstrahu pro ty poslední
dny, jakby se lidé zachovati a čeho se li
šiti měli. Nestup dolů, kdo na střeše jest,
aby vzal nádobí, a kdo na poli, nevrať se!
Podobně pravil Mat. 24, 17.; chce říci, že
všeho se odříci potřeba, aby se spásou se
člověk neminul, jak tam při obležení Jeru
saléma okamžitý jenom útěk člověka od
smrti zachovati mohl. I nesmí tu ničeholi
tovati, aniž se po něčem zachovaném ohlé
dati, jak kdys Lotova žena se ohlédajíc
k zahynutí přišla Gen. 19, 26. Sap. 10, 7;
nebyla by se však obracela zpátky, kdyby
se byla docela Bohu odevzdala a po statku
zanechaném s lítostí nezatoužila. Dva pří
kladové od Noema a od Sodomanů vzatí
také u otců a jmenovitě u Augustina o m.
B. 15, 26. a 16, 30. co oznakové časů bu
doucích se slyší. O Noemu dí (15, 26.), že
korábem jeho se vypodobnuje účinkující zde
církev vykoupená dřevem kříže. A o Sodo
mě dí (16, 30.), že ta pokuta bezbožníků
byla náznakem budoucího soudu. Nebo nač
jiného poukazuje zákaz andělů, aby se vy
svobození neoblédali, leč že nenáleží myslí
se vraceti k starému životu, z něhož se obro
zenec svléká, hodláme-li se uvarovati posled
ního soudu? Zena Lotova na místě zůstala
a v sloup se obrátila, sloužíc za předpravu,
aby se lidé příkladem tím káli. To sv. Aug.
Tak nás učí Christus budoucnost zpytovati
ne pro pouhé výzvědy, nébrž pro spásu duše.
Kdo tenkrát, vece dále Pán, požádá zacho
vati život, ztratí jej, a kdoztrati jej, zachová
Jej. Slova již Mat. 10, 39. vyložená, jimiž
Pan nemíní jiného, leč že kdo přivinuv se
k nepřátelům Christovým časný život bude
chtíti zachovati, že o věčný pravý život se
připraví a na obrat, kdo z lásky pro Chri
sta opováží se života časného, tomu se věč
ného života odměnou dostane.

Budou se díti tenkráte, dí dále, věci
mimořádné a neočekávané, an odloučeni bu
dou od sebe lidé nejstoupeněji za časného
života spojení: Za noci té budou dva na loži,
Jeden bude přijat, druhý ostaven. Dvě bu
dou mliti, jedna se přijme, druhá bude osta
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vena. Jeden bude přijat, vece Pan, t. j. od
Christa přijat bude ke společnosti andělů
a svatých Božích; druhý dude ostaven, t. j.
nebude přijat mezi vyvolence Boží, ostane
mezi těmi, jenž odloučení budou od Boha.
Těma dvěma příkladoma vysvětluje se roz
ličný soud bývalých tu přátelů. Vulgáta při
dává třetí příklad, jehož ale v lepších ře
ckých rukopisech není tuto, nébrž, jenž sem
na to místo přišel z Mat. 24, 40. nn. Dva
budou na poli, jeden přijat, druhý ostaven
bude. Výklad již u Mat. na dotčeném místě.
Za noci té, vece, a rozumí noci totéž, co
dříve rozuměl dnem Páně t.j. dobu příchodu
jeho. Praví v noci, aby nenadálost příští
Páně vylíčil. 1. Thess. 5, 2. Nad to se nocí
značí hodina skonání pro člověka, kde již
člověk nemůže o spásu svou dále pracovati
a pečovati Jo. 9, 4. Marně jiní smyslí, že
Pán při druhém příchodu svém skutečně
přijde v noci; lépe jiným vidí se, že dí o
noci, aby ozračila se doba Strasti a hrůzy,
která tenkráte nastane. Sv. Augustín praví:
Víme k užitku svému, že přijde soudný den
a k užitku svému nevíme, kdy přijde; a
proto s hotovým srdcem se ho bojme, ale
1 milujme jej. V jakémkoli postavení se na
lézají lidé, ze žádného nebudou všickni spa
seni a všickní zavržení, nébrž dobrý spasen,
zlý zavržen bude. Dvá budou spolu na poli,
aj viz stejné vyznání, ale nestejné srdce,
jež jenom Bůh spytuje. Dvěma na poli roz
uměti se mohou dle téhož sv. Augustinati,
kdo pracují v církvi a se hmoždí, dvěma
na loži ale ti, kteří rozjímacímu a bohomy
slnému životu se oddali. V každém stavě,
dokládá světec, jsou zlí a dobří a naplňuje
se slovo Páně. Jeden bude vzat a druhý
ostaven.

Kde, Pane, táží se Pána učeníci, kde
se stane takové nejbližších lidí odloučení?
Odpovídá Pán: Kde bude mrtvola, tam or
lové přibudou. Kde dozraje zkáza, tam soud
nastane. Tázali se o místě, kde takové od
loučení se stane a Christus jim odpovídá
příslovím. Kde se mr/vola nalezne, t.j. kde
lidé mravně zkazilí, zamřelí a zakleslí se
vyskytnou, tam je přikvačí pomsta Boží v.
Mat. 24, 28. Jak jsme již poznamenali, za
choval nám tuto sv. Lukáš částku náuky
Páně, v níž předběžně o posledních věcech
jedná, což nápotom Mat. 24.a Luk. 21. míst
něji předkládá.

Poněvadž ale jediná modlitba v Čas sou“
žení člověka neodvisle od lidí udržeti a člo
věka vůbec ke dni soudnému bez úhony
zachovati může, tedy Pán mluví o modlitbě.
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Parabola soudce nespravedlivého vdovou ob
měkčeného, 9. parabola o celném a fari
séovi, 19. ditkám království Boží slibuje.
18. Rada Páně o dokonalosti. 24. Bohati
téžko dojdou spásy. 28. Odměna těch, jenž
pro Christa všeho zanechali. 31. Fředvěst
o útrapě Páně; 90. uzdravení slepce.

1. Povídal pak i podobenství k nim,
že potřebí jest vezdy se modliti a ne
oblevovati 2. řka: Soudce nějaký byl
v jednom městě, kterýž Boha se nebál
a člověka se neostýchal. 3. Vdova pak
jedna byla v městě onom a přicházela
k němu říkajíc: Odemsti mne od pro
tivníka mého. 4. A nechtěl po drahný
čas. Potom ale řekl u sebe: Ač Boha
nebojím se, aniž člověka se ostýchám,
5. přece, poněvadž obtížna jest mně ta
vdova, odemstím ji, aby přicházejic mne
neutýrala. 6. Rekl pak Pán: Poslyšte,
co soudce nespravedlivý praví. 7. Bůh
pak což neodemstí vyvolencům svojim
volajícím k němu dnem a nocí a budeli
prodlévati jim? 8. Pravím vám, že
rychle učiní odemstu jejich. Ale však
Syn člověka když přijde, zdali nalezne
víru na zemi?

Povídal pak i podobenství; tak počíná
sv. Lukáš a přidanou hoed přizačátku částicí
i či také váže parabolu tu úžeji s předešlými
náukami. Mluvil Pán o časech posledních
a 0 protivenstvích, kterými zastižení budou
vyznavači Christovi, tak že-se jim zasteskne
po jediném dni Páně, aby 8 ním potěšiti se a
radu od něho přijíti mohli. Aby tudy za
dnů těch dobře obstáli a s blaženým znich
Vyproštťenímse potkali, poroučí jim Pán ne
ustálou modlitbu. Jest náuka ta Páně vy
nesena v podobenství bez mála ze skutečné
příhody vzatém, kdež opět, jak tam přisprávci
v kapitole šestnácté, koho vdova, Koho sudí
atd. vyznamenává, v celé strohosti se tázati
nelze. Jest tu jak tam dovodéní od menšího
k většímu, od mala k velku; v životě oby
čejném lidé nekolní dávají se ustavičným
naléháním oblomiti, tím více Bůh, dobrota
neskončená, uslyší stálou modlitbu lidí. Vezdy
se modlili potřebí a nikdá neustávati. Slova
ta nemohou očividně se bráti v tom smyslu,
Jakoby člověk nic jiného dělati neměl, leč
modliti se, kteréhož smyslu druhdy Euchité

bludaři byli, ješto psáno opět 2. Thess.3,10.
Kdo nepracuje, nejez. Amiž také na tomto
místě jedná Pán o vniterné hotovosti a sklon=
nosti k modlitbě co o dýchání vmtrného člo
věka a co dětinné mysli člověka k Bohu,
která v nás ovšem panovati má. Nébrž zde
o neustálé t.j. opětovanéa tytýž obnovované
modlitbě řeč jest a slovo vezdy značí toli,
co neustále, bedlivě, pilně, častěji; chce Pán,
aby totiž člověk hned na mysli neklesal a
modlitby nezanechával, kdyz od Boha tudíž
vyslyšán nebývá, nébrž s novou ochotou na
modlení tytýž a znova se vydával. Sv. Jero
nym píše Eustochii: Ač člověk vezdy mo
dliti se povinen, musejí býti předce některé
hodiny pro modlení určeny, kdež človék
všehozaměstnání se upráznivs jediným Bohrm
obcuje. Modlitba předcházej oběd a následuj
po jídle, tím štítem se ozbroj dříve, nežli do
veřejnosti se ukážeš a vrátivší se, neuspokoj-j
se, až bys se pomodlila, aniž tělu odpočiuku
dávej, leč dříve duši tou stravou opatřivši.

Byl soudce, jenž nebál se Boha a lidi
se neostychal; těma rčeníma dvěma Boha se
nebáti a člověků se neostýchati značí se svr
chovaná bezbožnost a bezsvédomitost. Ani
myšlénka ua Boba mu“ ničem zlém nepře
kážela, ani selidi neštitil, jak to předceněkdy
bývá při lidech, že nebojíce se Boha a na
svědomí nedbajíce, pro stud před lidmi se
zle činiti oštídají. Byla pak vdova jedna;
vdova se klade, poněvadž vdovy ovšem vice
než ženy jiné křivdám a úuskům podrobeny
jsou, zástupce na manželu nemajíce. Vdova
ta přicházela nejednou, nébrž přečasto po
drahný čas a prosila soudce toho, aby ji
odemstil na protivniku t.j. ji pomstil a pomstou
tou ji oprosul od protivuíka a jíspolu práva
domohl, výysvobodivji ode křivdy a bezpráví,
kterým ji protivník vystavoval. Nežádá jen
pomsty nějaké, nébrž žádá odemsty a ode
mstou tou značí ochranu 4 obhájení před
ukřivdováním ; podobně Apoc. 6, 10. žádají
sluhové B. pomsty t. j. aby bezpraví a říše
nespravedlivosti přestala. Dloubo, po ďdrahný
čas nepropůjčoval se prosbám jejím soudce

-ten nespravedlivý, Ale nápolom u sebe po
myslil, vozváživ si to lépe a nabaživ se toho
ustavičného dotírání vdovina: ač Boha ne
bojim se a lidi nestitim se t. j. při vší té
své bezbožnosti předce odemstím vdovu, aby
neutýrala mne do konce. Slovo dokonce se
slovem, jež jsme ulýrati přeložili, rozličné se
rozumí od vykladačů. Někteří ustrnují na
slově řeckém úzozsače a praví, že nejpredněji
značí utlouci, modřin nadělati, zmoořiti a
vykládají slovo dokonce, sis rvéhog,slovem
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posléze, naposledy: aby posléze přijdouci
mne neutloukla a nezmodřila; ovšem že slova
ta ironicky z úst jdou soudci tomu, jenž
chlubí se, že ani Boha, ani lidí nebojí se.
Ale jiní dobře namítají proti výkladu tomu,
že v řeckém textu stojí čas přítomný a samo
příčestí čoyouévyv přítomném času se klade;
kdyby smysl předešly práv byl, tudy by
Musil: v textu řeckém aoristové se nacházeti
i při slově vzomiače i při příčestí čoyonévy.
Tudy lépe jest slyšeti ta slova, jak obyčejné
a za Stara téméř všechna slyšela se: aby
přicházejíc nekonečné nestihala mne, nedo
Tyvala na Mue, nečinila mné kaliby a svízelu.
Nemloví ironicky o nějakém pychu, jejžby
na něm provéstu mohla, nebrž nasytil a Da
bažil se ustavčněho naléhaní a hodlá zbaviti
se tráperí a stibání vdovina. Dokonce tu
značí toli cO nekonečně, ustavičné a slovo
inoziače nejednou se beřeVe smyslu utyrati,
obtěžovati a tudy není v straně té žádné
závady, proč by se ode vykladu druhého
povšechně přijatého odcházeti mělo. Chceme-li
Slova: nechtěl dlouho vyslyšeti vdovu na Boha
obratiti, víme ovšem, že Bůh nebned pokaždé
slyší člověka, ale jak Aug. ep. 130. vece,
nevyslýcháli podlé vůle, vyslýchá podlé spásy:
odkladá s vyslyšením, aby nás zkusil a aby
nám lepších než sami jsme prosili, darův
uštědřil. Všechna váha sporéhá na tom, že
soudce ustavičnym doléhánim oblomiti se dal
a tudy Pán na to upozornuje, an dí: Slyšte
co vecesoudce, jak si usmyslil, jak se oblomiti
dal slovům naléhavé vdovy. A nyní vyko
nává Pán ono odůvodněníod menška k většku:
Bůh-li pak neodemsti vyvolenců svojich k němu
volajicich a prodlévati-li bude ohledem jich
t. j. onech vyvolenců svojich? Bůh ten, o
němž vece písmo Žalm. 33, 18: Volalispra
vedlivi a Bůh vyslyšel je a ze všech úzkosti
vylrime je. Osvobodí vyvolence svoje, jenž
k nému dnem a noci volají, jejichž prosby
nejsou jemu nemily, nébrž naopak velmi
přijemny, an je nejednou v zákoně svém
poroučí Eceli. 35, 22.: Modlitba pokorného
proniká nebesa. Prodlévati-l či shovívati-li
bude ohledem jich? t. j. bude-li prodlévati
S pomocí svojí? neučini-li jim zadost záhy?
Dřvější text řecký četl: ačkoli prodlévá
ohledem jich, Jak 1 Bratři podlé toho přeložili
a Bezdekas umi zachoval, jeuž klade: ačkoli
2 prodlévá jim t. j. dlouho trpí nepravosti
ukrutníků t. j. ačkoli na Čas je soužiti do
pouští. Leč prvejší text jest původnější a
průvodnější a 8 vulgátou se shoduje. Fomsla
Boži zalezí v oproštění od protivníků a
v přirčení vyvolencům svojimpráva ku spáse
dověčné. 1, 51. n. 71. n. Nesluší tedy, jak
jsmejiž pověděli, přirovnánínějakéhok Bohu
činiti, nébrž toliko úsudek od mala k velku
vynésti: Jestliže nespravedlivý soudcestálostí
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vdovinou dal se přemoci, že jí ku právu po
mohl, čimvíceBůh, svrchovaná spravedlivost
a dobrota, učiní Za spravedlivo těm, kteříjej
neustále o pomoc vzývají. Podobným spů
sobem praví 11, 193: jestliže vy Jsouce zli vite
dobré dary dávati synům svojim, čím vice
Otec váš dá ducha dobrého tém, jenž hoprosí.
Na otázku, kterou polozil Pán: zdali Bůh
neodemstí a zdali prodli, aby nevysvobodil
jich? ua tuto otázku sám odpovidá Panřka:
Pravim vám, že rychle odemstu jich vykoná
t. svych vyvolených. Dvojí věc se tu jistí,
jedna, že je Bůh odemstí č: oprosti, druhá
ze je rychle vprostí. Rychle vece, záhy,
brzo, ohl: dem drahných trápení, jenž přede
šla; a rychle, uahle, neočekávaně, najednou
a pro věky věkůdostatečné. Žádost chudých
slysi Hospodin Žalm 10, 17. Is. 65, 24.
Dřive než volati budou, vyslyšim je. Ale
rychlost neměří se v.Zdy dle idských hodin,
né»rž dle počtu Božího, u něhož tisíc let
Jest jak den jeden 2. Petr. 3, 8. Ještě po
znamenati přijde, že Vdálejším smyslu rozumi
se soudcem nepravým svět a vdovou církev;
a opět každá duše vdovou jest, ješto choť
její jest v nebesích.

Vysvobodí Pán vyvolené své, když za
dnů posledních budou pronásledování ;, avšak
jak mnoho jich bude? jak mnoho vytrvá
až do koace a spasení dojde? Při tom zrak
Páně problidá do budoucna a Spatřuje ne
četnost a neličnost pravych věrců, i dí: Leč
Syn človekakdyž přibude, k soudu poslednímu
totiž, zďali viru nalezne, víru tu, které potřebí
k spáse, nebo v řeckém jest artikul znv
miouv, viru, která na vyvolence Boží sluší,
jenž do posledku vytrvají mijak se uezvi
klávajíce, nébrž příchodu Páně trpělivě a
tužebně očekávajice. Nemohl se Pán zdržeti
bolestné té otázky, Čímž uás všech napomíná,
abychom bedlivé spásou svou ubezpečiti se
snažili. Přijdou za dnů posiedních pokladačt
a posměvači 2. Petr 3, 3. Mat. 24, 24., tak
že 1 vyvolenci svedení býti mohou a taková
ličba odpadne ode Pána, že Pán se táže,
zda vůbec víru — nedí mnoho víry — na
lezne na zemi. Nedobře někteří táhnou slova
tak časům před zkázou Jerusaléma ; pravda
sice, že tenkráte stav křesťanů biden byl,
sn apostolův již nebyloa Zidé všelijak kře
stany pronásledovali zhola ku Christu se při
dati odpírajíce, ččmž nejeden křesťan u viře
zviklán byl. Avšak tuto řeč jest bíledně o
časech posledních před drubým příštím Páně.
Ostatně neslušně druhdy Donatisté ze slov
Páně odvětovali, že víra vcírkvi docela pře
stati může; sv. Augustín odmitl ten odvětek,
ješto Duch svatý arkvi dany ji nikdá neo
staví.

Podobenství nasledující o celníku a o
farviséoví Pán téhož času pravil, ještoisličně
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g předešlým podobenstvím souvisí; tam mlu
vil o potřebě modlitby neumdlené, tuto mluví
o hlavité výmince modlitby, máli člověku
spásy věčné dopomoci.

9. Pověděl pak i k některým, jenž
v sebe dověřili co spravedliví a po
hrdali ostatními, podobenství toto. 10.
Dvá člověkové vstoupili do chrámu, aby
se pomodlili, jeden fariséus a druhý
celník. 11, Fariséus stanuv toto u sebe
modlil se: Bože, děkuji tobě, že nejsem
jak ostatní lidé dráči, nespravedlivci,
cizoložníci, jakož i tento celník. 12.
Postím se dvakrát za týden, desátky
dávám ze všeho, cokoli získám. 13.
A celník zdaleka stoje nechtěl ani
očí k nebi pozdvihnouti, něbrž bil se
v prsa svá pravě: Bože, milostiv bud
mně hříšníkovi. 14. Pravím vám, sstou
pil tento ospravedlněn do domu svého
nad onoho, nebo každý. kdo se povy
šuje, bude ponížen a kdo se ponižuje,
bude povýšen.

Proč podobenství to ze života bez mála
vzaté Pán přednesl, hned sám na počátku
praví, še to pověděl těm, jenž o sobě domý
slelt se, že jsou spravedlivi a ostatní za nic
kladli, málo jich sobě vážili a za lidi ne
spravedlivé je drželi. Kdož oni byli, ovšem
nemůže se věděti, an text dí jenom 0 né
kterých bez místnějšího určení, Byli to jistě
lidé po farisejsku vyučení, kteří Pánu za
zlé pokládali, že s celnými zachází, 8 kteří
se V samohbosti za výkvět a za nějakou
tresťnároda svého kladli. Těm chtěl Pán
vyličiti, jak docela neprávě o sobě smýšlejí
a jak docela odchoden jest-úsudek Boží od
úsudku lidí. Nás pak chtěl při tom vyučiti,
kterak se stálou modlitbou, o níž v přede
šlém podobenství jednal, také pokoru spojo
vati máme, ana modlitba pokorného proráží
nebesa Eceli. 35, 21., amiž odstoupí, dokad
nepopatři Nejvyšší.

, Dvá dě vstoupli do chrámu; vstoupili,
dí, ješto Jerusalém na výši ležel a chrám
na hoře Morii se rozprostranoval. Vstoupili,
aby se pomodlili či modlitbu vykonali, ja
kož obyčej Act. 3, 1. byl chvalitebný u
Zidů. Fariséus jeden, druhý byl celník;
celníci, mýtníci či mýtaři, jak již víme, u
veliké opovrženosti byvali a Pán proto je
Staví podié sebe, aby rozdíl úsudku Božího
O nich tím světleji vynikl. Fariséus posla
nuv modlil se u sebe. Stanul, postavil se a
Ovšem stoje modlil se; Židé jsice netoliko
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klečíc Dan. 6, 10. Act. 7, 60, 9, 40. atd. se
modlili, něébrž i stojíc Mr. 11,25; ale slovo
ozadsis značí tu zvláštní důvěru a sebeli=
bost, postavil se hrdě a sobě na zásluhách
svojich zakládaje; zdá se dle Mat. 6,5., že
také nějaké přední místo sobě vyvolil, jak
í z protivy o celníku v. 13., jenž zdaleka
jen stál, vysvítá. Modlil se u sebe, neVy=
nášeje nahlas modtitby své, jak jí ani Vy
nésti před jinými ovšem nemohl, ješto jak
dí Aug. nemodlil se, nébrž sebe chválil a
jmé lidi všechny haněl. Na dva díly roz
dělil člověčenstvo, k jednomu sebe, k dru
hému ostatní všechny lidi počítaje. O sobě
samém napřed klade záporně, co zlého do
sebe nemá, nápotom klade, čím se chlubí;
obojím pak nade veškery lidi vynásí se,
Děkuji tobě Bože, vece; sličně počíná, ja
koby Boha chváliti a diky jemu vzdávati
zamýšlel; ale hned poslovech oněch chváln
svoji klade atím veškera hodnost modlitby
jeho podvracuje se a modlitba sama neplat
nou se stává, povahu pýchy na se berouci.
Nejsem jak ostatní lidé; já nade všechny
lidi vynikám, dí, aniž se mi v tom kdo ro
vnati může. Jiní lidé jsou dráči. vydřidu
chové, lupiči, aneb aspoň nespravedliví jsou,
všelijak se škodou bližního se obohatiti usi
lujíce a práva jeho nešetříce. Patrno, že
nespravedlnost se tu v užším smysle béře.
Ano i cizoložnící jsou; popustil při výtce
druhé, aby tim výše při výtce třetí posta
vil se. Ale na tom povšechném výslipku
nepřestává, aniž mu dosti Chvaly a slávy
dává všeobecné se slidmi porovnání, nébrž
také i ten mýtař či celnik musí pýše jeho
námětkem a podstavkem byti. Dí: aneb
jak tento celník. Na licho soudí o něm;
znalli jej co dráče — ač věc ta nejista —
již nyní celník ten na pokání se dával a
ovšem všelijak pohrda ta a ta potupa
celníka svrchovanou hrdost fariséovu do
ličuje.

Od nepravostí, jichž do sebe nemíti se
pochlubil, příchází ke cnostem, které má a
vytýká cnosti ty, jenž u fariséů v největší
vážnosti bývaly a kterými se nad jiné lidi
vynášeli, půst a desátkování z malých věcí
Mat. 9, 14. 23, 23.: Posťim se dvakrát za
týden a desátkuji ze všeho, co ziskám; tak
přeložiti musíme ziskám místo m.m aneb
vládnu, ješto jest xreopuaera nestojí xsxryuau.
V tom pokládal svrchovanou pobožnost, že
ihned cokoli získá, čeho dojde, z toho de
sátek dávati neopomíjí, ač se ani neví, zda
z toho desátkovati potřebí. Kromě postů
obecně předepsaných fariséové ještě posty
jiné dobrovolaě na sebe přijaté zachovávali,
zvláště dvakráte v týdai, Vpondělí a ve čtvr=
tek, ješto pravili, že Mojžíš ve čtvrtek vstoupil
na Sinaj, v pondělí ale sestoupil se Sinaje,



176

S druhé strany sčál celník, stoje se mo
dlil čozois, nedí ono hrdé ozaVsís, postaviv
se; nepoklekl na kolena, aby nezdálo se, že
chce na sebe pozornost lidí upoutati. Zda
leka stál; nešel ku předu, tak jako pyšný
fariseus, nébrž ostal v pozadí, nechtéje lidem
na oči, ač ani tak pátravé pýchy fariséovy
ujíti nemoba. V pokoře své neosmělil se
ani oči k nebi pozdvihnouti, tim méně celé
blavy a postavy Svoji a rukou svojich. Nébrž
ubijel hruď svoji; ubíjení hrudi 8, 52. jest
vyjev žalosti. V hrudi jest srdce jakožto
sidio vůle a žádostí, z něhož hříchové vycbá
zejí a tudy sličně se ubíjí hruď na oznak
lítosti nade hřichy. Dával na jevo a vyzná
val se hříšnikem býti, litoval hříchů a tre=
stal sebe samého tim hrudi svojí ubijením.
A vyslovil lítost svoji slovy: Bože, buď mi
lostiv mně hřísnikoví; slovo hříšnikovi má
člen před sebou v řeckém textě, jímž pěkně
naznačuje Se, Že se považoval jakoby za
jediného na světě hříšníka, opak toho fari
séa, jenž domněl se sám býti spravedlivým,
ostatek lidstva za hříšpíky klada. Fariséus
přednášel hrdé, pyšné, nelaskavé diky, cel
ník projadřuje pokornou prosbu, nemaje leč
bíuu Svoji na mysli. A nyní následuje
úsudek Páně o obou modlitelích: Pravím
vám, sstoupil tento ospravediněn nad onoho
do domu svého. Pro lepší vytkuutí stojí
slovo stoupil napřed; stoupil či dešel ospra
vedinén, hiichové mu odpustěni byli a on
milosu Boži opět př účastnén byl. Nad onoho
aneb jak vlastne zní mímo ného, kromě
ného, podlé, před ním, naproti němu podlé
čten zapď, tonž nad fariséa; jest tu poro
Vbam A slova jak znějí, nerozsuzují, zda
přednost ona potažná č.li naprostá jest t.j.
Zdal prisudek jenom V mensi míře se dru
bému přičita cili se zhola jemu odpirá. Podlé
všeho, COse tu praví, musíme za to míti,
že nad onoho tuto jest toli co onen nikoliv;
8 práznem vrátil se fariséus, ješto pýcha
nepřipustlia milosti Boží usídiiti se v srdci
jeho. S tím větsím bohatstvím však se vrá
til mytař, an dle pokory své měl všelijak
hotovu nádobu srdce sveho pro přijetí ne
skoučené milosti Boží. Ová s korábem vy
jeli z přístavu, ale s nestejným se vrátili
úspěchem, Celník s dobře zachovanou lodí,
foriseus ale se stroskotanou. Toho potvr
zuje ostatní výrok Pauě, jímž podobenství
to zavíra: každý, kdo se povyšuje, bude po
nižeň, a kdo se ponižuje, bude povýšen; tím
naskýtá Pan, že fari-éus ponižen byl a že
ovšem ospravedlnění nedošel. Veliká tiže
a težké břemeno jest pycha a tudy člověka
nejnížeji staví; lebká křídla má pokora a
tudy duši clověkovu až ku blankytu pod
naší. Veškera moudrost křesťanská, vece
sv. Leo k Diose., nezáleží v učenosti, v

řka:
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slávě, ve výmluvnosti, nébrž v pokoře, které
nás učil Christus s nebe až na kříž se po
níživ. Říkejme,vece sv. Zlatoust, buď mi
lostiv mně hříšnému, a jestli nás Jidé bříš
níky jmenují, nehněvejme se proto; nebo 0
sobě zlé věci povídajíce a ode druhých toho
netrpíce, ukazujeme se býti hrdými. Ovšem
i svatí lidé druhdy se obválili; ale učinili
to z nutnosti. Hvězdy svití za noci i za
dne, ale za dne se nespatřují; tak druhdy
pokora nevidí se, vece sv. Bernard. Ostatně
přidáváme, že staří ve fariséovi viděli ná
rod Židovský sebehrdý, v mýtníku národy
pohanské; tito přijali víru v Christa po
znavše a vyznavše hříchy a tudy došli ospra
vedlnění, oni ale v zarozumělé samosprave
dlnosti svojí zůstávají V neospravedlnění
Božím. Viz ostatně 14, 11. Mat. 23, 12.

Pravil Pán o pokoře; nyní jiným pří
kladem učí o té cnosti. Nebo následuje 0
dětech.

15, Přinášeli pak k němu také
dítky, aby se jich dotýkal. Což uzřevše
učeníci láli jim. 16. Ježíš ale přivo
lav je řekl: Nechte dítky přicházeti
ke mně a nebraňte jim, nebo takových
jest království Boží. 17. Amen pravím
vám: Kdokoli nepřijme království Bo
žiho jako dítě, nevejde do něho.

Viz Mat. 19, 13—15. Mar. 10, 13—16.
Sv. Lukáš určuje čas a misto, kde tyto a
následující věci, jež s jinými evangelisty spo
lečně má, udály se, totiž na cesté té, 0 níž
17, 11. Praví: Přicházely také dílky, aby
upozornil, Že ne sami dospělí lidé k Ježísi
se hrnuji. Rozuměji se dítky malé, jenž
ještě nemiuvňátka, kojeňátka js.u; řecky
Bočégn. Na dítkach ozračuje Pán pokoru,
učelivost a prostotu, s jakou se v králov=
ství Christově, jv církvi Boží chovati a své
prosby Bohu přednášeti máme; ale ik tomu
učí, že děti záhy k Bohu, k modlitbě a k
naučení se věcem božským vedeny býti
masí. Leč o tom oobém již při sv. Matouši
a Marku praveno. Takových jesť kralovstvé
Boži, vece; nedí: Jejich, ne k věku, nébrž
ku povaze dětinné prohlédaje. Cemužnepo
rozuměv představenec sbornice, zvláště na
Pána otázku klade, ješto mu ten výrok Páně
nestačoval.

18. I otázal se ho jeden náčelník
Mistře dobrý, co učině život

věčný obdržím? 19. Rekl pak jemu
Ježíš: Co mne nazýváš dobrým? Nikdo
není dobrým, leč sám Bůh. 20. Při
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kázaní víš: Nezabiješ, nezcizoložíš, ne
pokradeš, nepromluvíš křivého svě
dectví, cti otce svého i matku. 21.
On pak řekl: 'Toho všeho ostříhal
jsem od mládí svého. 22. Což usly
šev Ježíš dí jemu: Ještě jednoho se
tobě nedostává, všecko co máš prodej
a rozdej chudým a budeš míti poklad
v nebi, a pojď, následuj mne. 23. On
pak uslyšev to, zarmoutil se, nebo bo
hat byl velmi. 24. Uzřev pak Ježíš
jej Zarmoucena řekl: Jak nesnadně,
kdož peníze mají, do království Božího
vejdou! 25. Snáze jest zajisté velbloudu
uchem jehelným projíti, nežli bohatci
vejíti do království Božího. 26.I řekli,
kteří to slyšeli: I kdož může spasen
býti? 27. Dí jim: (Conemožno jest
u lidí, možno jest u Boha. 28. Řekl
pak Petr: Aj my opustivše všecko
následovali jsme tebe. 29. On aleřekljim:© Amenpravímvám,nikoho
není, jenž opustil dům neb rodiče neb
bratry neb manželku aneb děti pro
království Boží, 30. jenžby neobdržel
mnohem více v tomto času a ve věku
budoucím Života věčného.

Vyloženo Mat. 19, 16—26. Mar. 10,
17—27. Řídka věc jest, že bohatí a vzne
šení lidé v mládí se o věci nebeskéstarají,
ješto blaženost dočasná člověku dává zapo
mínati se nad životem věčným. Blažen ji
noch, jenž předce záhy o vyšší věci dbá,
jakým byl náčelník ten, jejž vidíme k Je
žíší přistoupati. U Matouše dí: Mistře, co
dobrého mám činiti, abych měl život věčný?
U Lukáše a Marka dí: Mistře dobrý, co
učiné život věčný obdržím? I v odpovědi
Páně jest mezi evangeli-ty nějaká různost
ve slovech, jenž ale již u sv. Matouše ukli
zena se nalézá. Odmítá od sebe Pán název
dobrého, na um jinochu dávaje, že v jiném
smyslu slovo dobrý béře, totiž ve významu
samosobném. Není v tom výslipka, nébrž
Jest povyšování jinocha k vyšším ideám. Od
kázal ho Pán ku přikázaním Zákona Božího.
Dobrý člověk a Zákon Boží sobě věrnost
obapolně zachovávají. Člověk věrně zacho
vává předpisy zákona a zákon člověka hájí,
těší, vede, posiluje tuto a po smrti jej ko
runuje. Zdá se Christus zapomínati na Boha,
an jinochovi bohatému jenom přikázaní, jenž
lidí se tykají, naskýtá. Ovšem Pán jenom za
příklad ty příkazy uvádí; jinak bleskotá
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v tom myšlénka, že kdo člověka urazí, uráží
1 stvořitele jeho.

Když váčelník ten mladý odpověděl,
že všecka ta přikázání od mládí zachoval,
dí mu Pán: Jednoho se ti nedostává, prodej
co más a následuj mne, V tom radu mu dav
o vyšším dobru, jež ale na vůli mu necbává.
Kdo rady té o prodání všeho a dání toho
chudým nenásleduje, vece sv. Aug. ale hří
chu se varuje a lačné lidi Christovy nasy
Cuje, ten sice nebude s Christem na soudě
seděti, ale předce v království Božím podlé
něho postane. Chtél on býti apostolem a tudy
žádal Christus toho odříkání se všeho statku ;
ode křesťana se žádá nepřilípati srdce k stat
ku svému, nébrž jej za nástroj k dobroči
nění a k rozmnožení slávy Boží považovati.

Uslyšev jinoch slova Páně zkormoutil
se a odešel. Pán mu toho nevytýká, aniž na
něj žaluje, nébrž žaluje na jeho bohatství
co závadu vyšších věci. A tu lidé praví:
I kdož může spasen býti? částice yaí, v Če
ském %, zostřuje otazku a dává jí význam
nějakého se divení. Odpověděl Ježíš, že
ovšem to w Boha možno jest. A tu dí sv.
Augustin: Čiň, co můžeša pros 0 to,co ne
můžeš. A opět jiade dí: Nechtěl nás Chri
stus připraviti o statek, nébrž ukázati, kde
jej schovati máme. Člověk všady se srdcem
chodí za svým pokladem, máli jej zakopána
v zemi, tedy střepí k zemi, máli jej uložena
V nebi, tedy se duchem k nebi zvedá.

Petr slyše Pana mluviti o vzdání se
všech věcí vznesl na Pána otázku všeho
dobra se nadívaje Sice, avšak ničeho sobě
všetečně neujímaje: Fane, my vseckojsme
opustili a následovali tebe. Dale nevede řeč
svou skromnou u Lukáše, s nímž i Marek
se shoduje. Málo bylo, co Petr opustil, ano
raděj nebylo málo. Petr, dí sv. Aug., neo
pustil jenom všeho co měl, nébrž všemu od
volil, co miti mohl. Nebo který chudý člo
věk není pln náděje a pln touhy statečku
sobě přispořiti? A toho chtíče vzdal se Petr.
A tudy ovšem opustil všecko. Nebo tu, dí
sv. Řehoř Vel., musíme více k úmyslu než
ku počtu prohlédati. A proto neodpoviná,dí
Aug., Pán Petrovi: Petře, zapomněl jsi na
chudobu svcu ? Což jsi opustil, aby tobě ná
hradou dán byl svět? Nébrž Petrovi a kdo
S ním jsóu, Časné i věčné statky siibuje.
Kdo dům, rodiče, bratry, ženu, děli ostavil
pro království Boži, mnohem vice obdrží v tom
Času a ve věku budoucím život věčný. Zde
obdrží mnohem více ale spůsobem duchov
ným ; nebo jestliže zemský statek bývá zá
vadou k dojití věčného života, nemohl Chri
stus časného zboží přislibovatí. Misto rodičů
nalézá duchovní otce, místo bratrů a sester
dochází bratrstva Christova, místo ženy na
lezne nebeskou choť moudrost Boží, Pro věr

la



178

ce jest svět veškeren pln pokladů. Ostatně
místo: vsecko jsme opusiili, čte řecký text
svoje věcí opustili jsme; také pořádekve
vy. 20. a 29. jiný jest v řeckém než ve
vulgátě, čehož pro nepatrnost místněji zpo
minati opomíjíme.

Leč Páu od budoucí odplaty zřetel apo
stolů obracuje ku předchozím strastem. O
tom sv. Lukáš praví:

31. Pojav pak Ježiš dvanácte řekl
jim; Aj vstupujeme do Jerusaléma a
dokoná se všecko, co psáno jest skrze
proroky o Synu člověka. 32. Vydán
zajisté bude pohanům a bude posmí
ván a bičován i upliván. 33. A když
jej ubičují, zabijí jej a třetího dne
vstane. 34. A oni ničemu Z toho ne
srozuměli a bylo slovo to skryto před
nimi a nepoznávali, co se pravilo.

Výklad Mat. 20, 17—19. Mar. 10, 32—34.
Nejživěji a nejmalebněji vyp suje Marek tuto
částku; jednak přičinuje Lukáš potahování
strastí a útrap Páně k starozákonným pro
roctvím. Foja! je na též cestě, v níž dále
ve sméru k Jerichu do Jerusaléma putoval.
Jedným apostolům o smrti své pravil a to
již po třetí; málo před přepodobením svym,
Luk. 9, 22., nedrahně po přepodobení Luk.
9, 44, a nyní, když již skutečně sek Jeru
salému blízil. To činil Pán, vece sv. Cyril,
aby se neuráželi na kříži jeho a nepravili:
Ten-li, jenž toli divů činil, jenž pravil, že
prozřetelnost, Boží o vrabce pečuje, jenž Sy
nem Božím býti osvědčen byl, ten-li nevě
děl, že mu trpěti nastane? A táhne seku
prorokům, abys vědel, že dobrovolně se pod
volil tomu, co Bůh již napřed předpovědíti
poručil. Předpovědína byla netoliko smrt
jeho a jeho vzkřes, nébrži jedno'livé strasti
a jmenovitě posmívání a uplhvání Isaj. 53,
a Žalm 21., vzkřísení Páně Žalm 15. a dle
otců sv. i ve slovech proroctví Jakobova 0
Judovi Gen. 49. Juda jak lev,kdožho zbudí ?
Kdož jiný, vece sv. Cyrill, leč ou sám? Lev
i spě hrozen jest, tak Christus umíral, an
Se zem pukala a sluziko se zatmělo.

Ve slovech dokoná se vše, co psáno o
Synu člověka, místo o Synu člověka čte ře
cky text v dativn Synu člověkovu, psáno
jest pro Syna človéka, aby totiž na něm vy
plněno bylo. Jiní slova ta Synu člověka pojí
se slovem dokoná se jemu, na něm Mat. 13,
14. aneb jak méně vhodně druzi: dokoná,
vykoná se od ného. Leč prvnější vazba ře
ckého textu přirozeněji souvisí.

Podivno je-t, že sv. Lukáš třikráte o
nevyrozuměni od apostolů slovům Páně mluví.

Lukáš XVIII, 31—43. O útrapě Páně. Uzdravení slepce.Oniničemu© nesrozuměli,dí,byloslovoto
skryto a nepoznávali Či nepochopovah, co se
pravilo. Slovům Páně sice rozuměli, ale véci
vyrozuměti nemohli, že totiž osud jeho tak
strasten býti má ; láska jejich k němu, víra
jejich v mocnost jeho divotvornou a dosa
vádná jejich zabředlost v předsudku 0 do
časném slavném království Božím nedaly jim
vyniknouti k dokonalému ponětí slov Páně
a domýšleli se bez mála, že Pán věci ty co
obraz a závoj nějaký jim přednáší, jehož
smysl jim tepruv vyloží. Při povídaní těch
věcí blížili se k Jerichu. A tu se stal div
významný.

35. Stalo se pak, když se přibli
žoval k Jerichu, slepec jeden seděl
vedlé cesty žebraje. 36. Uslyšev pak
zástup pomíjeti, tázal se, co by to bylo.
37. Pověděli pak jemu, že Ježíš Na
zaretský mimo jde. 38. I zvolal fka:
Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade

39. A kteří šli z předu, obomnou.
řovali se na něho, aby se odmlčel.
On ale mnohem více křičel; Synu
Davidův, smiluj se nade mnou. 40.
Postanuv pak Ježíš, přikázal jej při
vésti k sobě. A když se přiblížil, ot*
zal se ho 41. řka: Cožchceš, abych

tobě učinil? On ale řekl: Pane, abych
prohlédl. 42. A Ježíš řekl jemu : Pro
hlédni, víra tvá tebe uzdravila. 43. A
hned prohlédl a následoval ho velebě
Boha. A veškeren lid uzřev to vzdal
chválu Bohu.

Výklad Mat. 20, 29. nn. Mar. 10, 46.
nn. Tam také o rozdilu se mluví, jenž mezi
synoptiky o tom se nalézá, ješto Lukáš pra
ví, že slepec byl před Jerchem uzdraven,
Marek ale, že se to stalo za Jerichem, praví,
a Matouš dokonce o dvou slepcích ode Pána
při vyjití z Jericha uzdravených mluví. O
srovnání nesrovnalosti těch u sv. Matouše
jednáno. Sv. Zlatoust klade, že právě ty
nesrovnalosti v chatrnostech při shodě ve
věcech stěžejných pravdu evangelia potvr
zují, že totiž svatopisc. neumiuvili se, nébrž
prostě pravdu napsali, jak nejlépe vědouce.

Slepec slyšev, že jde Ježíš mimo, vstal
a křičel o pomoc. Mimo jde u nás Ježíš,
když nás ku pokání volá, když spasitelná
myšlení nám vnuká; samy příležitosti k spáse
jsou wminoucía pomíjelivy a sluší se jich
tudíž uchopiti, aby nevynikly.

Uzdraviv ho Pán pravil k němu: Víra
tvá tebe uzdravila. Dí tvá, poněvadž víra, ač
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jsouc darem Božím, od vůle člověkovy zá
visí. Blažen slepec, že ho uzdravil Pán, sto
krát blaženější ale, že následoval Christa
a že prohlédl duchovně. Kdokoli slepotu
ducha svého poznává, vece sv. Řehoř, ten
volej a křič z hloubi srdce svého o pomoc
ku Christu. Zástup myšlének hledí tobě za
brániti, ješto nejednou zlé myšlénky se nám
při modlitbách namanují. Ale tím hlasitěji
se ozývej hlas srdce našeho, aby překřičen
byl zloryk náruživostí a zlochtíčů. V tom
ale slepci se zobrazuje též pohanstvo, Slepí
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zajisté byli pohané Boha pravého neznajíce,
o prozřetelnosti Boží netušíce, zbrodněm
sloužíce, v prostopášnosti se vylévajíce a
až tam bloudíce, že staré rodiče usmrtiti,
děti běsům obětovati, lidského masa poží
vati za věc dovolenou ano záslužnou měli.
I pocítil slepec ten Pána pomíjeti, volal, vy
znal slepotu svou a obdržel zrak ducha. Tak
příběhten zázračný, jenž stal se se slepcem
mnohonásobnou náuku řine. Ale i ten pří
běh, jejž Lukáš ihned klade, sličně k náu
kám spasitelným dopadá.

Hlava XIX.

Zachaeus přijímá Ježiše; 11. Podobenstvi de
siti hřiven a vozbrojivých poddanců; 29.
Příjezd Páně do Jerusaléma; 41. Pláč
Fáné nad Jeřusalémem; 45. vymitání od
ného kupců z chrámu.

1. A vešed, bral se Jerichem. 2.
A aj, muž jménem Zacheus a ten byl
velecelníkem a týž, byl bohat. 3. A
hleděl uviděti Ježíše, kdoby byl a ne
mohl pro zástup, že postavy malé byl.
4. A předběh vylezl na strom fikomorvu,
aby uzřel jej, poněvadž tudy měl pře
cházeti. 5. A když přišel k místu,
vzhléd Ježíš uzřel jej a řekl k němu:
Zachee, spěšně slez, nebo dnes v domě
tvém musím zůstati. 6, A spěšně slezl
apřijal jej radostně. 7. A uzřevše to
všickni, reptali pravíce, že k člověku
hříšníkovi zavítal. 8. Stanuv pak Za
cneus řekl ku Pánu: Aj, polovici ma
Jetku svého, Pane, dávám chudým a
oklamalli jsem v čem kóho, navracuji
čtvernásobně. 9. Dí Ježíš k němu:
Dnes spása domu tomuto stala se, proto
Ze 1 on jest synem Abrahamovým. 10.
Nebo přišel Syn člověka hledat a spa
sí co zahynulo,

„Na cestě své poslední do Jerusaléma
přišelPán pomezím Samařským a galilejským
17, 11. na Zajordání Mat. 19, 1. a odtudse
navrátiv ocitl se Luk. 18, 35. u Jericha.
Nyní prochází se Jerichem, prastarým městem
palem Deut. 34, 3., bývalou hlavou říše
Moabské, za doby Páně mnohými paláci
ozdobeným, položeným v obvlažných sadech
Vkrajině zdravé, balsamové. Město to slynulo
upectvím; nyní nuzná ves Ericha jménem

misto jeho zajímá. A aj tam byl muž/ménem

Zacheus; jméno to nebylo neznámo u Židů
a nejednou se s ním v písmě St. Z. potká
váme. 1. Ezdr. 2, 9.3, 20. 2. Ezdr. 7,
14. Jest jméno to hebrejské a značí po nasku
čistý; příbuzno jest jméno latinské Innocen
tius; jménem tím již se Zacheus co Žid
rodem naznačuje, ješto židovských jmen druzí
národové neužívali. Byl vrchním mýtařem
či velecelníkem, vrchním nad celnými úřed
niky nižšími, jichž laké v samém Jerichu
nemálo bylo, poněvadž Jericho bylo pře
chodiště a skladiště pro obchod velmi důle
žité. O Zacheu tom praví Klementiny (h.
3, 63. recogn. 3, 65.), že přidržev se nápotom
Petra od něho biskupem v Cesarée ustanoven
byl, čeho my o své váze zanecháváme. Tu
ho nalézáme co vrchníka nad celnými, an
bez mála od pronajímatele cel palestinských,
Římana nějakého, ustanoven byl co dozorcé
nad nižšími mýtaři. Bohať byl, praví písmo;
nebo sluzba ta jeho výnosna byla a beztoho
musil již bohatstvím dříve přijetí služby oné
oplývati, an Římané, kteří pronajali celstvo,
vrchní úřad ten jenom zámožným lidem svěřo
vali. Přidává Lukáš o bohatství Zacheově,
poněvadž tím obráceníjeho a jeho obětovnost
tím větší váhy dosahuje a tim více ozřejmuje.
Žádal on Ježíše, o němž toli velikého a
vzácného bylslyšel, osobně uzříti. I Heródes
žádal Ježíše uzříti; uzřel, a'e pohrdnouljím.
Nebo nikdo nezří blažené Ježíše, kdo od
něho na vzájem uzřea nebývá. Viděli Pána
ldéapravili: Není-li to syntesařův? Viděli
ho apostolé a Petr pravil: Ty jsi Syn Boha
živého. Ale Zacheus uzříti Pana nemohl,
poněvadž Pán vezdy byl obklíčen zástupem
a 0n postavy malé byl, ač duch jeho se
velikým byti ukázal, ješto přese všechny
předsudky židovské a přese všechno bohatství
byl ve Christa uvěřil a vzorem Kajicníka se
stal. Staří otcové již mysticky poznamenali,
že ohledem Christa veškeří lidé jsou malí
Zacheové, Christa pro dav zevnějšku uviděti
nemohouce, an nikdo nepřichodí ku Christu
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leč ho přitáhne Otec (Jo. 6, 30.) a leč na
strom vyleze t. j. leč v kříž uvěří 1. Cor.1,
23., jenž jest pohoršení a bláznovství ne
věrcům. Sv. Ambrož praví: Dokad Zacheus
v zástupu jest, nevidí Pána; vyvyšuje se
nad zástup a uhlídá Ježíše t. j. zbýti třeba
předsudků a nevědomosti, abys v Christa
uvěřil.

Aby pak předce Pána uviděl, předběhl!
a vylezl na strom fikomorvu. Bydlel bez
mála v nějaké budově za městem Jerichem
a uslyšev, že Christus Jerichem se béře do
Jerusaléma, šel vestříc jemu a pro uzření
ho vylezl na fikomorvu. Fíkomorva jest
strom mnohověký, vysoký, kmene přetlustého
a větví velmi dlouhých, vezdy olistěných.
Jest to fík egyptský, a jak ještě sluje, fík
divoký, planý, pošetilý, fantivý, jalový, ne
chutný, prázný; taková jména mástrom ten
a z toho otcové mysticky dovodili, že i kříž
a náuka Páně světu zdá se býti planou věcí
a nechutnou, jsouc pohoršením jednomu a
druhému bláznovstvím. Ješto ale košatý a
stinatý jest strom ten a tudy Se snadné na
něm schovati mohl Zacheus, vidí sv. Jeronym
v těch jej ukrývajících stinných větvech
oznak tmy a stínu hříchů. Ovoce stromu
toho témeř celého roku, některé doby vy
jímaje. podrostá a podobá se obecnémufíku,
dužnina jeho je prosvítavá, tubá, ponažlutlá,
bílá, chuti zasladlé, lahodné; dříví jeho jest
jemné, lebké a jak se praví neporušné a
tudy největší díl rakví mumiových z něho
vyhotoven jest. Leč o tom všem jsme již
výše 17, 6. jednali.

Když Ježíš přišel na ono místo pod
morvu onn, vzhléď uzřel jej a pravil: Zuchee,
slez spěsně, nebo dnes musím u tebe zůstati;
ovšemnocovati. Jmenuje Pán Zachea jménem,
buď že jej dřívěji znal, buď 7e mu někdo
jméno jeho pověděl, buď raději podlé vše
vědoucnosti své, podlé níž i hned útrobu a
úmysly, snad tepruv se tajemně zarozující a
samému Zach:ovi nedosti jasné, problídal.
Dnes, vece Pán, u tebe zůstati musím; dnešek
jest pro tebe den spásy. Musím zůstati,
vece, ješto dnes měl spásy dojíti, bez zůstání
Páně ale u něho by jí nebyl došel; musím
zůstati, vece, jakoby Zachea postrádatine
mohl a jeho potřenen byl, ač ostatní Židé
jím pohrdali. A Zacheus slezl spěsšněa přijal
s radosti Pána. Zarádal jenom uviděti Pana,
ale více se dostalo jemu, ješto žádost jeho
číra, upříma a opravdova byla. Přijal on
Pána, a sám od neho spásu přijal, uhostil
jej časnou ostrabou a sám věčnou milostí
od něno ostraben byl. Jak ho Pán povolal,
tudiž uposlechl; a tak třeba se míti k milosti
Boží, ihned totiž jí následovati aniž váhati,
voly, statek, ženu a t. d. namítati; aby se
nestalo, co dí Prov. 1, 24. 26. moudrost a
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milost Boží: Volala jsem a váhali jste, volati
budete vy a já nevyslyšim.

Když pak uviděli to lidé, reptali pravice,
že u člověka hříšníka se uhostil. Celníci, jak
jsme nejednou toho dotkli, zahříšníky vůbec
považováni Mat. 9, 9. n. a Zidé ti, kteří se
Římanům k takovým službám a úřadům pro
půjčovali a tudy se útisků a útlaků jejich
přiúčastnovali, v ozvláštní nenávisti byli; jmini
za odpadlce byli a jméno pravého potomka
Abrabamova se jim upíralo. Avšak Pán co
pastýř hledal ztracené ovce a co věčný lékař
hledal nemocného k uzdravení jeho. Mat.
9, 12. A skutečně nalezla milost Boží u
Zachea dobrou půdu a nenadarmo Pán přibyl
do domu jeho. Nebo přistoupiv Zacheus,
slyšev bez pochyby reptot onen témeř po
všechný, ku Pánu di jemu: Polovinu majetku
dávám chudým a oklamal-li jsem v čem,
přebral-li jsem se s utiskováním při vybírání
dávek a podatků, navracuji čtvernásodně. Zdá
se některým vykladačům,žePán přišed
domu Zacheova počal vyučovati a že pohnut
jsa vyučováním Páně, které k jeho polepšení
ustrojeno bylo, Zacheus tuto na pokání vydal
se. Avšak o tom nic nedí Lukáš a tudy
musíme za to míti, že osobný důraz Páně u
Zachea proměnu tu Sspůsobil, ovšem pak
milost Boží divv útrobě jeho učinila. Bohat
byl a polovinu jmění svého chce dati chudým
jakožto obět díků za obdržené ode Pána dobro
a blaho. Obět to veliká; ale nestačila by,
kdyby nebyl přidal v tom, že všelijak útisky
a olupy svoje, jakých se snad dopustil, vše
možně ano nadbytečně nahraditi se uvoluje.

tédrost není platna u Boha, dokavad křivda
trvá a břich nebývá odpuštěn, dokavad vzátek
se nevracuje. Přirozeně mluví napřed 0 roz
dání chudým a nápotom 0 náhradě; nebo
radost štědrotu rodí a štědrota taková iu
jiných radost vzbuditi žádá, což nejblíže se
stává uštědřováním chudinstvu, načež ovšem
když rozvaha přistoupí, pravá ta štédrota se
v náhradě a to především jeviti musí. A nad
to nesmíme zveličovati křivdy, útisky, šidby,
Ššantročení a okypky jeho; nejsou tak prů
vodny, jak se některým zdá vykladačům ;
nebo dí: oklamal-li jsem, nahradím Ččver
násobně. Nedí sprostě a rozhodně, nahradím
tomu, koho jsem oklamal, nébrž s pochy
benstvím a rozpakem vece: oklamal-lí jsem
koho. Z toho se vidí, že svědomí jeho mu
velikých výčitek nečinilo, a sotva ti vykla
datelé v právu jsou, jenž slova oklamal-li,
berou toliko za lahodnější vyrčení viny jeho.

tvernásobné chce nahraditi, ačby dlé řím
ského práva pouhá jednoduchá náhrada po
stačovala. Ale to nestačilo jeho svrchované
radosti a účirkům milosti Boží v útrobách
jeho; on k nejvyšším náhradám, o nichž
zákon mluví, samovolně se nabízí. Exod.
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09, 1.. Jestližeby kdo ukradl vola neb ovci,
a zabilby je neb prodal, pěť volů za jednoho
vola navrátí a čtyry ovce za jednu ovci. A
tak i Num. 5, 6. čteme: Kdyžby přestoupili

řikázání Hospodinova a proviniliby, vyznají
hřich svůj a návrati a nadlo pátý dil tomu,
proti komu zhřešil. U Římanův čtyrykrát
nahraditi musil zloděj na líci uchvácený.
Aj viz zázrak, dí Zlatoust, ještě Pán nevy
učoval Zachea a on již činí, mlčel Pán, ale
osvítil mlčemně útrobu jeho, jak slunko dům
osvěcuje. Tu, dí Beda, velbloud prošel uchem
jehelným; tu se zjevila ona moudrá ne
moudrost, jenž ze stromu morvoně šla. Dvojí
okovy musil přetrhnouti, bohatství a posta
vení bohatnouti každým dnem.

Na to vece Pán k němu: Dnes spása
stala se domu tomuto. Nedí Pán: domu tvému,
poněvadž řeč jeho jde také k těm, kteří
reptali (v. 7.) ku pokárání jich a tudy vše
obecněji vyjádřena býti musila. Domu vece,
netoliko Zacheovi: odkad viděti, že celý dům,
celá rodina Zacheova ke Christu se obrátila.
Spása stala se, ješto pokání činil a náhradu
vykonal, nad to chudým polovinu majetku
rozdati ustanovil a spolu v dárce všeliké
spásy, Christa, uvěřil.

Proč ta spása jemu se dála, udávají dá
lejší slova: proto že om jest syn Abrahamův;
i on, netoliko sebehrdí fariséové a jiní Zidé
vněšně bezůhonní, ačkoli posud bříšníkem
jmín a jím skutečně byl. Jakožto syn či
potomek Abrahamův měl nějaké právo k té
spáse a ztratil je sice, avšak nyní mu na
vráceno jest od toho, jenž přišel, aby hledal
a Spasil, co zahynulo. Byl rodem Žid a proto
syn Abrahamův, ale byl i duchem syn Abra
hamův, stav se pobožnosti a víry jeho ná
sledovníkem. Nedobře někteří vykladatelé
o jediném duchovním synovství slova ta vy
kladali majíce za to, že Zacheus byl rodem
poban, což ovšem bludno, jak z celého pří
běhu očitě se vidí. Kterak se to ale dálo,
že spásu donesl Pán domu Zacheovu,vyj S
nují slova: nebo přišel Syn člověka vyhledat
a spasil, co zahynulo. To jest určení Syna
člověka, aby hledal a spasil, tedy ovšem
musil i vyhledati tohoto, jenž k zahynutí
pospíchal a spásiti jej; tudy není nám se
diviti, proč Syn člověka k Zacheovi zavítal
v. Mat. 18, 11. Svrchovaná blaženost rodiny
jest Christa u sebe chovati, v něho věřiti a
vedení jeho se odevzdati. Ostatně nevíme,
Jestli tudíž postavení své Zacheus opustil,
Ješto se zdá, že mladé víno nehodilo se pro
vetché usníky. Ale Christus nežádá toho
od něho a mohl i v tom postavení svém
snásu svou působiti.

te církev evangelium o Zacheovi na
slavnost posvěcení chrámu Páně, ješto pře
sličně k té slavnosti se hodí. Na ni dopa
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dají slova: stala se spása domu ťomu; jest
to dům Boží a takovým domem stal se skrze
vysvěcení a v něm Spása se lidem v slovu
Božím a ve sv. svátostech poskýtá. Ke
chrámům křesťanským jdou slova: musim v
domě tvém zůstati; Christus zajisté v nej
světější svátosti neustále mezi námi v chrámě
bytuje. Ale i to přidati dlužno, že chrám
nás pamatuje na slova 1. Cor. 6, 19.: ne
viteli, že chrámem jste Ducha sv., jenž pře
bývá ve vás, a tudy jak druhdy Zacheus
Pána a veškera slova jeho a veškeru milost
jeho s dychtivostí a radostí přijímati u sebe
máme.

Ze slov Páně, jež pravil, že přišel hle
dat, co zahynulo a z toho, že se ubíral do
Jerusaléma pro dokonání věcí sobě od Boba
uložených, domýšleli se někteří a bez mála
přemnozí z průvodčích Páně, že jižjiž slav
nou od nich očekávanou říši založí. I bylo
potřebí, bludu toho lidi ony oprostiti a jim
na to poukázati, čeho pro ně nevyhnutelně
potřebí šetřiti. Náuku takovou Pán tu po
dává v rouchu paraboly.

11. Když pak to poslouchali, do
kládaje pověděl podobenství, protože
byl blízko Jerusaléma a poněvadž do
mnívali se, že ihned království Boží
se zjeví. 12. Rekl tedy: Clověk jeden
urozený odešel do krajiny daleké, aby
ujal sobě království a se navrátil. 13.
Povolav ale desíti ze služebníků svo
jich dal jim deset hřiven a řekl k nim:
Kupčete až přijdu. 14. Měšťané však
jeho nenáviděli ho a poslali poselství
za ním řkouce: Nechceme, aby tento
kraloval nad námi. 15. I stalo Se,
když se navrátil přijav království, tedy
rozkázal povolati služebníky, jimž byl
dal peníze, aby zvěděl, koli každý vy
těžil. 16. Přišel pak první pravě:
Pane, hřivna tvá deset hřiven získala,
17. I vece jemu : Měhoděk, dobrý slu
žebniče, poněvadž v mále jsi byl vě
ren, budeš moc míti nad desíti městy.
18. A druhý přišel řka; Pane, hřivna
tvá získala pět hřiven. 19. I tomuto
dí: I ty buď nad pěti městy. 20. A
jiný přišel řka: Pane, hle, hřivna tvá,
kterou jsem měl uloženou v šátku.
21, Nebo bál jsem se tebe, poněvadž
jsi člověk strohý, béřeš, čeho jsi ne
položil a žneš, čeho jsi nerozsel. 22.
Di jemu: Z úst tvojich tebe soudím,
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služebníče nešlechetný; věděl jsi, že
já člověk strohý jsem, bera, čeho jsem
nepoložil a žŽna, čeho jsem nerozsel.
23. I proč nedal jsi peněz mojich na
peněžnu, abych já přijda se ziskem
byl vymohl je? 24. A přistojícím
řekl: Vezměte od něho hřivnu a dejte
tomu, jenž deset hřiven má. 25. I
řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.
26. Pravím pak vám, že každémukdo
má, bude dáno a oplyne, od toho ale,
kdo nemá, i to což má odňato bude.
27. Leč nepřátely moje ty, kteří ne
chtěli, abych kraloval nad nimi, při
vedte sem a zabijte přede mnou.

Parabola tato mnoho má stejného s pa
rabolou o talentech u sv. Mat. 25, 14. nn.
Bližnost obou se jeví ve shodnosti a schod
nosti jich s uvedeným od nás u Mat. na
dotčeném místě výrokem : buďte statní pene
zoměnci, jenž nám co slovo Páně z dávno
věkosti zachován jest a na nějž Origenes,
Klement Al. a sv. Epifanes 44, 2. se odvo
lávají. Avšak jakkoli styčnost paraboly u
sv. Lukáše s parabolou sv. Matouše nemala
jest, předce mnohé věci jioák se tu kladou
a tedý namnoze jiDÝ význam cěkterá část
paraboly naší roní, nežli tam ta 0 talentech.
Proto potřeba k naší parabole zevrubněji
přihlédnouti a podrobně slova její vyložiti,
načež bližnost a předce různost její Spara
bolou o talentech sama se vyskytne. Pravil
Pán parabolu tu k těm, jenž slova jeho o
spáse Synem človeka přijíti mající slyšeli a
odtad námětek vzali, že jižjiž Pán králov
ství, jak jim se vidělo, pozemskézarazí. Sly
šitelé ti byli bez mála oni, jenž repťali, že
Pán v domě bříšníkově se uhostil a kteří
až do síně domu Zacheova, jak se zdá, pro
nikli. Ti mna druhý den ráno — an byl
Pán noc tu ztrávil u Zachea — opět sešli
se v místnostech, kterými věděli, že Pán se
dále do Jerusaléma ubírati bude; a tu Pán
jim pravil parabolu tu, načež jak v. 28.
Lukáš vece, dále cestou se k Jerusalému
podával. Nedobře jiní za to mají, že Pán
téhož dne k večerou u Zachea parabolu tu
pravil, proti kterému náhledu již sám v. 28.
se příčí. Fřidal, přiložil parabolu tu k pře
dešlým svým vyučováním Či přikládaje po
védé! podobenství to o hřivnách, ješto byl
blízko Jerusaléma, poměrně blízko; vzdálen
byl Jerusalém od Jericha podlé Jos. Fl. v
Z. 4, 8, 3. sto padesáte honů. Lukáš klade,
že pověděl parabolu tu, ponevadž sedomněli,
ze se království thned zjeví, to jest, jak jsme
již zmínili, měl Pán před očima to nepravé
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očekávání o založení slavné říše pozemské,
jenž tudíž, jak se nadáli, při vejití Páně do
Jerusaléma vůbec vybřesknouti a vyblesk
nouti, na světlo vyniknouti mělo. Vyblesklo
ono, ale jinak než se domyslili; vyblesklo
s kříže, aby nápotom s téhožkříže útrobami
lidskými vládlo.

Parábola ta o urozenci, jenž pro obdr
žení vlády do vzdálené krajiny se vybral,
osnována jest na poměru tehdejších vladařů
palestínských, kteří chtějíce důstojenství a
vlády ve svaté zemi dojíti, do Ríma k cí
saři putovati a tam 0 to se prosebně uchá
zeti musili. Okoličnosti v té parabole tak
jsou okoličnostemtehdejších dynastů podobuy,
že se samoděk namítá myšlénkata, parabolu
tu býti vzatu ze života nějakého takovéhoto
dynasty, k čemuž snad pohled na palác v
Jerichu vybudovaný Jos. antg. 17, 13, 1.
námětek poskytnul. Když t»kový dynasta
čili vládař neb náměstek do Říma (do kra
Jmy daleké) se odebrati musil, aby od cí
saře sobě království vyprosil, tedy paláce
svoje, zámky, poklady a archívy rodiny
královské a vladařské zatím svěřiloddaným
sobě sluhům a úředníkům. A tu nejední
jejich věrnost zviklati usilovali a Často ine
malé potržky v zemi se dávaly. Některým
vykladačům se vidělo, že historie života dy
nasty Archelaa jest nad míru případna k
naší parabole a tudy ji osnovou aneb ale
spoň námětkem paraboly naší býti poklá
dají. Leč památka na něho mezi dem
dávno zašla, aniž by byl Pán člověka tak
nešlechetného urozencem jmenoval a za pod
klad své parabole podložil. Ale i ti vykla
dači, kteří parabolu naši na životě Arche
laa osnovánu býti přijímají, osvědčují, že
při výkladě paraboly musíme se odtahovati
od podobnosti, kterou S ujetím vlády Arche
laovy parabola naše má, ješto cbarakter jeho
zlověstný by vaditi mohl v pojímání pravého
paraboly smyslu.

Muž urozený vydal se do daleké kra
Jiny, aby sobě ujav království nápotom se
vrátil. Mužem tím urozeným jest Christus,
podlé božství jsa z Otce odvěčně zrozen,
podlé člověčenství pochozí z rodu Davidova
královského a tudy ovšem oprávněn žádati,
aby mu byly dány vládařstvím končiny
země Zalm 2, 8. Krajinou dalekou rozumí
se sláva Páně v nebesích, kamž Pán po utr
pení a vzkříšení svém se odebral,aby odtad
vládu v církvi ujal a veškery nepřátely za
podnož sobě podrobil Žalm 109, 2. Nezůve
se Pán králem, nébrž jen urozencem, poně
vadž ač dle božství věčným světa jest pá
nem, království nade člověky sobě tepruv
smrtí svou vydobyti hodlal. Navrářiti pak
se hodlá při konci věkův, kdež dokonalé
nade vším lidstvem vlády dosáhne. Chtěl
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království sobe, pro sebe ujíti, ješto dosud
jiný nad lidstvem vládu vedl —kníže tohoto
světa 12, 17. 18. Jo. 12, 31.

Povolal pak deseti svojich sluhů; svo
jich vlastních, vece, ode kterých tedy vše
liké věrnosti a píle se nadíti mohl. Rozdel!
jim deset hřiven, každému po jedné. V tom
se parabola naše liší od oné u Matouše 25.
o talentech, při kteréžto rozdělení bylo ne
rovné, tak jak dary přírody a vlohy duševné
a duchovné nestejny bývají. V naší para
bole hřivna jedna každému dána; tím číslem
rozumí se stejné uštědření prvotné milosti
Boží na křestusv. podlé nékterých vykladačů,
aneb raději dle vykladatelů jiných znamená
se úřaď někomu svěřený, kterýžto stejná
práva a Stejné povinnosti sebou obnáší, V
jehož vykonávání ale sobě rozliční lidé ti,
jimž se ho dostalo, velmi nerovně počínají.
Hřivna rozdílna jest od talentu; v řeckém
textě a latinském překladu jest mna, mina,
slovo semitické, jenž k Rekům a jinym ná
rodům přešlo prostředkem obchodu. Mina
či břivna jest dvojí, attická a hebrejská;
poslední již dávno byla z běhu vymizela.
Pán tedy ovšem mluví o attické hřivně,
tenkráte vůbec užívané; a taková mina držela
sto drachem či denárů čili pětadvacet seklů
aneb asi 25 stř. tolarů. Suma ta velmi ná
padna jest proti oné u sv. Mat. 25, kdež
Pán po talentech služebníkům dává ; různost
ta nemnoho mizne, když hebrejské miny po
čítáme, jichž cena čtyrykráte téměř větší
byla nad minu attickou, sto seklů zahrnujíc
3. Reg. 10, 17. 2. Chr. 9, 16. Proč Pán v
této parabole ve srovnání s onou u sv. Mat.
25. tak nízkou sumu klade, o tom nejedna
myšlénka se vykladačům namanula. Jedni
praví, že na to se nesmí klásti váhy, jesto
pán ten urozený peučězna cestu potřeboval;
což holá prázná jest výtůčka, an itam Mat
29, 14. pán na cestu do Ciziny se vydává
a předce mnohem větší sumu svojim slu
hům rozděluje. Jiným se zdálo, že Christus
chtěl sumou tou nějak politicky ten námvk,
jejž do sebe tato parabola míti se zdála,
přistříti a zahalti, aby lidé o privátných
záležitostech, nepak o veřejných řeč býti
drž-li. Bez mála však Pán takto učinil, aby
S jedné strany lásku svou k chudobě uká
zal a aby se strany druhé ozřejmil věrnost
v nejmensku a poměr té nejmenšiny k ve
ké odplatě, která se lidem věrnýmdostane.
Tudy dí u sv. Lukáše 19, 17. © čuyiory,
V nejmenším, an u Mat. 25, 23. stojí toliko
V mále čni úliya, Sumu tu dal jim, aby
čéžili a ziskati hleděli, až příjde či dokad
nepřijde aneb dle řeckého, dokad na cestě
se nachází. Chce Pán, aby člověk svého
úřadu pilen byl a povinností svojich bedlivě
šetřil a ovšem i nadpřirozené milosti sobě
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udělené netoliko hájil a chránil, nébrž spolu
působením o rozmnožení její úsilně se při
činil. Rozumímeli minou či hřivnou vůbec
křesťanství, samovidně se náuka naskýtá,
jakbychom bláhy té, že údové jsme církve
svaté, hodnými se činiti měli ustavičným
v dobru prospíváním.

Spoluměsťané pak ho nenáviděli a postaliposelstvířkoure.© Nechceme,abytento
nad námi panoval či jak vlastně v řeckém
te+xtě, nad námi králem se stal, nad námi
okrálel. Poselství šlo k tomu, kdo říši udě=
loval; tuto se klade bez dálejšího významu,
an Zidé Christa zhola nepřijali, ovšem po
selství k Bohu poslati ani nemohouce. Vů
bec nenávist Židů ku Christu a jich naukou
a osobou jeho pohrdání se tím poselstvím
míní, ovšem pak i jejich úsilí víru Christovu
všemožně vyhladiti, jak je po vstoupení
Páně proti apostolům provodili, S čpána
ukamenovavše, Petra uvězivše, Jákoba zabivšeakřesťanyvůbec| pronásledovavše.
S pohrdou oni praví, nechceme, aby čenčo
panoval nad námi a úporně praví, nechceme
se vzdorou, s jakou se Z dé měšťany oněmi
vypodobnéní proti Christu vzpírali.

Stalo se pak, že se navrátil. I rozkázal
povolat služebniíků, aby zvěděl, koli každý
získal, aneb jak převodi někteří: čeho každý
se podjal, co každý vykonal, leč získati,
těžiti jest obyčejný překlad, jak i vulgáta
má. Navráti se Pán při druhém a slavném
příchodu svém, aby povolal ovšem lidstvo
k vydání počtu.

Přišel prvý a vece: Hřívna tvá deset
hřiven ziskala. Nedí: já jsem hřivnou tou
získal a vytěžil, nébrž Ařivna tvá vytěžila
či jak vlastněji sluší převésti, vydělala, po
něvadž milosti Boží to, co dobrého vykoná
člověk, připisovati sluší, jak i Pavel L.Cor.
15, 19. vece: Milosti Boži jsem, co jsem;
hojněji než jiní pracoval jsem, leč ne já,
něbrž milost Boží ve mně. O lpověděl jemu
Pán: Měhodék, dobře, služebniče věrný, po
něvadž jsi v nejmenším byl věren, buď vlá
dařem desiti měst. Za málo sluzby přemnoho
odplaty dává a dává vládu a panství, an
kdo tu s Christem trpěl, s Christem také
panovati a kralovati bude 2. Tim. 2, 12.
Velika bude odměna ta, ale nebude stejna,
nébrž podlé větší neb menší zásluhy menší
neb větší bude. Tudy, když druhý přišed
pravil: Hřivna tvá ziskala či vydělala péf
hřiven, Pána pochváliv ho pravil: Méj vládu
nad pěti městy.

Třetí přistoupiv vymlouvá se týmže spů
sobem, jak líný nešlechetný sluha tam u
Mat. 25, 24., kdež výklad slov těch nalézá
se. Lukáš nedí: Třeří, nébrž druhý, črTépog;
čítá dva předešlé hodné Kjedné *řídě a to
hoto ku třídé druhé. Bálse, vece líný sluha,
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strohosti, tvrdosti, trpkosti, úrupnosti Páně,
žeby dral či dle řeckého zdďvihal ze země,
kde nepoložil, t. j. žeby od něho požadoval
hřivny také tehdá, kdyby jí byl v obchodu
pozbyl; na místo aby uznal vinu svou. strká
všechnu příčinu svojí nečinnosti a nedbalosti
na samého pána. Ale vrací mu pán nesluš
nou a nepravou výmluvu, 0 čem viz Mat.
25, 26., že měl totiž na peněžnu dáti hřivnu,
aby aspoň obyčejné úroky přinesla, t. j. že
aspoň obyčejné píle šetřiti měl, aspoň po
někud se přičíněti a dobrou vůli ukazovati
t. j. kdo samostatně nemůže sil svojich uží
vati, má se aspoň jiným propůjčovati, aby
nějaký užitek světu přinesl. Bál se zlý slu
ha peníze na peněžně uložiti, vece sv. Re
hoř, ješto se báti měl bez výtěžku je pánu
vraceti. Tak mnohý boje se, žeby dobře
nezastal povinností svých, jich zhola zane
dbává, tím jenom vinu svou množe. Ostatek
může se otázka klásti buď po slově peněžnu
v ten spůsob: I proč nedal jsi peněz mojich
na penéžnu? tak že nás edující slova: abych
já přijda se ziskem vymohl je, výsledek
možný oblašují; buď se může otázka po slo
vech posledních: Abych se ziskem vymohl
je klásti a tak celá věta otazně se bráti;
smysl tím nemění se, jak očividno jest.

Káže nápotom pán přístojícím t. j. stou
penstvu svému, svým biřicům odebrati hři
vnu a dáti tomu, jenž deseřbyl vydobyl hři
ven a udává toho příčinu, jak Mat. 25, 29.,
an dí: Každému, kdo má, bude dáno a oply
ne, od toho ale, kdo nemá, i lo, což má, od
mato bude. Slova: a oplyne v. 26., jichž
v textě řeckém u Lukáše není, sem do vul
gáty z Matouše vklouzla. Výklad vizu Mat.
na dotčepém místě. Nic není víc podivno,
jak když svatí lidé více a více cností při
bírají a když vyplnivše desatero přikázání
Božích k radám Božím se povyšují. Tu spa
třuje se, že Bůh těm, kdo má, darůnových
přičinuje. Věrný zbožník více a více pro
spívá ve cnosti; člověk nedbalý vezdy více
a více z dobra, co chová, potracuje. Úím
horlivěji kdo pracuje na vinici Páně, tím
více horlivost jeho se zmáhá. Kdo dle Víry
žije, toho víra roste, kdo dle ní nežije, tobo
víra denně mizí.

Přidává se pak v naší parabole o osudu
měšťanů těch, kteří se vlády Páně odpírali,
totiž Zidů, čehož tam u Mat. 25. není. Leč,
vece, nepřátely přivedle a sbijte, odpravte
je přede mnou. Naraží na vítěze krále, kteří
své odbojné poddané na hrdle trestávají,
což Zidé nejednou na vlastní oči v krajině
své spatřili; znamená se odsouzení nepřátelů
Christových k věčné zátratě, při čemž na
myká na osud strastný lidu židovského
za Tita.

Jak viděci,parabola tato prohlídá k dvojí
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věci, místněji a prorocky k Židům, jenž Chri
sta se přijíti zdráhali Jo. 1, 11. a spolu po
všechněji k učeníkům ukazujíc, jakby věrně
úřad sobě svěřený vykonávati a vůbec pilně
víru jim udělenou zachovávati as ní spolu
pracovati měli. Učeníci věrní odměny dojdou
dle zásluh svojich rozličné; nevěrní, nekolní
a líni všeliké odměny zbavení a lišeni, nad
to, čeho tu mlčením pomíjí, což ale z Mat.
25, 30. se poznává, pro nevěru a línost svoji
trestáni budou! Nepřátely pak zastihne věčná
smrt. Viz ostatně u svatého Matouše k. 25.

Předloživ Lukáš parabolu tu pokračuje

28, A to pověděv pocházel napřed
vstupuje do Jerusaléma. 29. I stalo
se, když se přiblížil k Betfaze a k Be
thanii, k hoře, jenž sluje Olivnice, po
slal dva učeníky svoje 30. řka: Jděte
do městečka, jenž naproti jest, do kte
réhož vcházejíce naleznete oslátko při
vázané, na němž nikdo nikdá z lidí
neseděl; odvažte je a přivedte. 31. A
někdoli se vás optá: Proč je odvazu
jete? takto dite jemu: poněvadž Pán
ho potřebuje, 32. Odšedše pak, kteří

-byli posláni, nalezli, jakož řekl jim,
státi oslátko. 33. Když pak odvazo
vali oni oslátko, řekli páni jeho knim:
Proč odvazujete oslátko? 34, Oni pak
řekli: Poněvadž Pán ho potřebuje, 35.
I přivedli je k Ježíšovi a vhodivše
roucha svá na oslátko, vsadili Ježíše.
36. Když pak se ubíral, podestýlali
roucha svoje na cestě. 37. A když se
již přibližoval na svahu hory olivet
ské, počali veškeří zástupové učeníků
radostně chváliti Boha hlasem velikým
ze všech, jež uviděli, divů 38. řkouce:
Blahoslaven bud, jenž béře se král ve
jménu Páně, pokoj na nebi a sláva
na výsosti. 39. A někteří Fariséové
ze zástupu řekli k němu: Mistře, po
kárej učeníky svoje. 40. On pak jim
řekl: Pravim vám, že titoli se odmlčí,
kamení volati bude.

Co tuto sv. Lukáš klade, vysvětleno
u sv. Mat. 21, 1. nn. Mar. 11, 1. nn. Vylo
žil sice Pán parabolou předešlou, že jeho
království není z tohoto světa; jednak volil
po královsku vjeti do Jerusaléma a dáti na
obrazení nějaké triumfu, s jakým víra jeho
světem zavládne. Vidíme Pána napřed, v čele
učeníků jíti do Jerusaléma Mar. 10, 32, aby
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vůdcem se prokazal a aby projevil, že rad
za spásu lidstva umirá, ano že jakoby na
souboj vyvolává nepřitelkyni smrť. Apostolé
pozadu ostávali bojíce se, aby snad nepo
tkaly Pána věci zlé, o nichž v posledních
dobách tak zhusta mluvil, znajíce ovšem záští
fariséů proti němu. Poslal učeníky pro osle
a páni jeho v. 33. se tázali, proč to činíte?
Pány těmi rozumí se majetník oslete a lidé
jeho. V náznaku znamená setím, že pohané
nejednomu bříchu, co pánu, otrocky sloužili.
Přikázal jim, aby odvázali osle. A tu praví
sv. Ambrož: Lidé si pojišťují držení věci
nějaké tím, že ji uvazují, Ježíš ale počiná
s odvazováním těch, jež k službě své pota
huje. Nežádá vroucněji ničeho, leč aby okovy
hříchů se roztrbly. Dále spatřujeme, že Bůh
k naznačení nejvyšších záměrů užívá tytýž
nepatrných věcí, jak tuto v osleti posud ne
potřebovaném a v tom, co Se s ním dálo,
obrácení pohanů, založení církve a posvěta
duší hříchem svázaných se nastinují. Velí
Pán, aby učeníci odvazujíce osle, ře«li, že
Pán ho potřebuje. Jsou potřeby Ježíše jinaké
než potřeby lidské. Hříšný člověk má po
třeby odhřešitele a spasitele; Bůh v Christu
vtělený má potřebu chudých, nuzných a ne
mocných, aby na nich svou milost prosla
vil, má potřebu církve, aby ji spasil. Ve
snadnosti, kterou apostolé odvázali osle, ozra
čuje se rychlost, s jakou se národové do
církve hrnuli, tak že Pavel již říci mohl,
že evangelium všady se hlásá Col. 1, 6.
Prostírali tehdá Pánu roucha na oznak, že
se člověk všeho, když potřebí jest, odříci a
svléci musí, aby Christus jedin v srdci jeho
vládl a vítězoslavil. Byla to radost, byla to
rozkoš pro útrobu jejich. Rad st ta vzrostla
v plesot a jásot, když uzřeli blíže Jerusalém
a v tom Se zračí, jak má se křesťan rado
vati při myšlénce, že se vezdy blíží k ne
beskému Jerusalému. Na té cestě se postý
lají roucha a vétve t. j. životy svatých nám
cestu tu usnadnují. Provolávání slávy od
zástupů Lukáš vynáší ve slovech: Blahosla
ven buď král, jenž béře se vejménu Páně; což
něco od jiných evangelistů se různí. Sv.Lu
káš totiž vystříhaje se cizých neřeckých
slov smysl jejich klade a tudy volněji si
V tom vede, a ovšem pamatovati musíme,
že nejedním spůsobem ti všickni lidé Pánu
slávu provolávali. Praví: blahoslaven král!t.).
nad srdci a myslemi lidskými. Vejménu
Páně, ne svým jménem, nébrž vyslán od
svrchovaného Boha. Přídává ale, jak ještě
Jiní volali: Fokoj na nebi a sláva na výsosti.
Pokoj v ústech jejich všeliké blaho značil
a na nebi znamená, že s nebe, od Boha
všeliké blaho pochodí, jež již nyní na zemi
obdrží. Avšak, ač smysl slov ten nejbližší
zdá se býti, jednak slovy těmi více se ob
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náší než onen výklad dí a lidé unešení ra
dostí pronášeli slova, v nichž více se zahr
nuje než oni sami rozuměli. Pronášeli oni
slova prorocká a tudy vykládají se dobře
ta slova: Nyní již pokoj panuj mezi nebem
a zemí, mezi andělstvem a člověčenstvem a
Bůh již se spřízní a nakloň milostně k lid
stvu. A z toho buď sláva na výsosti, Bůh
buď veleben a oslavován Za takové k lid
stvu se milostné schýlení. Nad proslavováním
tím se někteří fariséové, kteří v zástupu
se nacházeli, horšili a nvavili Pánu, aby
učně svoje proto pokáral. Pán, ač jindá Jo.
©, 15. všelikého sebe oslavování ucházel,
nyní je z Úst lidu veřejně přijímáa co pravý
věčný král velebiti se dává před smrtí svou,
aby veškeren Israel to slyšel co poslední
napomínku a sobě usmyslil. Byla to poslední
doba návštěvy Páně k blahu lidu, slavná
a veřejná a předchodný triumf nad smrtí
a hříchem. Tudy vece: kdyby tito mičeli,
bude kamení volati. Naráží na slova Hab.
2, 11. kámen ze stěny křičeti bude. Di Pán:
Spravedliva a podlé pravdy potřebna a nutna
jest ta sláva, aniž se lze bez ní obejíti, ne
máli něco nevyplněno zůstati, což dokonati
náleží. Nutno jest, abych prohlášen byl co
Messiáš a aby to vůči veškerého národu
vynešeno bylo. Nedí Pán: kdyby tiťo mlčeli,
tedy by volalo kámení, nébrž v indikativu
dí: bude kamení volati, když se onino odmlči,
pro nevyhnutelnost takového výkonu a pro
nutnost výjevu slávy své co Messiáše. Pravda
má právo svoje a časem svým se ho domá
há, ačby neobyčejnou dráhou se ho dopíditi
musila. Podobně se děje, když výstraha od
lidí ututlána a zamlčována bývá, tu se pro
rývá příroda, kamení se puká a slunko se
tmí jak při smrti Páně.

Leč vizme, jaká to protiva a jaký roz
man se naskýtá !

41. A kdyžse přiblížil, uzř ev město
vzplakal nad ním řka: 42. Kdybys
bylo poznalo i ty a sice v tento den
tvůj, co ku pokoji tobě jest! ——nyní
ale skryto jest před očima tvýma. 49.
Nebo přijdou dnové na tebe a obhr
nou tebe nepřátelé tvojl náspem a ob
klíčí tebe a sevrou tebe odevšad. 44.
A na zem povalí tebe a děti tvoje,
které v tobě jsou a neostaví v tobě
kamene na kameni, proto Že jsi ne
poznalo času návštěvy svojí.

Uzřev město vzplaka? Pan a příčinu
pláče svého sám udává v řeči nedokončené,
ano po slovech: co ku pokoji tvému jest
dověty očekáváme. V odsečných větách a
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zámlkách sobě vede žalost, pro velikou bolest
slov všechněch vynésti nemohouc. Tanuly
Pánu všechny ty strasti na mysli, jež Jeru
salémané podstoupiti měli, jak to ihned sám
vyslovuje. Zdál se Pán tu největší příčinu
míti ku plesotu, an zástup hlučně mu hosanna
provolával a za krále t. j. messiáše svého
jej v hlavném městě vital. Ale on pláče, a
tím ukazuje, že předvídá všechno i smrt
svou i ten křik, jímž po málo dnech ukřižuj
ukřižuj volati budou, i konečné lidu od Boha
zavržení a zkázu Jerusaléma. Pláč to lásky,
útrpnosti, ovšem pak pláč žádosti, aby nějak
sobě Jerusalém usmyslil, V Jerusalému vidí
Pán veškeren národ a zavržení jeho, což
právě jej ku pláči pohýbalo. Jako Epifan
(anch. 13.) svědčí, uráželi se mnozí slovem
vzplakal a tudy nejedni slovo to ve svých
opisech evangelií vypouštěli. Avšak slovo to
všady se nalézá a pláč jen Stoikové, jenž
se z přírody lidské za pantheistickým smýšle
ním svojím vyzouvali, nehodným a neslušným
pokládati mohou. Ostatně čteme jenom 0
trojím pláči Páně, na našem místě nad Je
rusalémem, a to byl pláč útrpnosti a tak
pláče nad každým hříšníkem; dále pláč nad
Lazarem Jo. 11, 35. a to byl pláč přátelství
a posléze vidíme Pána plakati na Olivnici
a to byl pláč lásky a žalosti spolu. Pláče
na vrcholu slávy své, pláče pro zkázu svých
nepřatelů. Modlil se za nepřátely na kříži
a tu pláče pro ně a tím ještě větší lásku
k nim jeví. Toli trudu, toli práce, toli úsilí
zmařeno na tom národu a toli strastí, bolestí
a útrap nadarmo podjato bude pro něho!
A všechno to jasně stojíc před zrakoma Páně
nemoblo než svrchovanou bolest v něm vzbu
zovati a bolest jeho ovšem větší a vsažitější
byla než tam uJeremiáše proroka, jenž nad
osudem Jerusalémaželel, 4čprorok ten Thren.
1, 12. volá: O vy všickni, co jdete cestou,
pozorujte a vizte, jest-li bolest jak jest bolest
moje.

Kdybys, vece Pán, mésto ty svaté i ty
bylo poznalo; i ty, jako tot žto moji učenici!
v ten dem, co tobé ku pokoji t. j. ku spáse
slouží; t. j. kdyby obyvatelé tvoji poznali
a přijalimne co Messiáše. Tím zajisté jediným
by byl národ židovský se spasiti a veliké před
Bohem a lidmi slávy dojíti mohl a byla by
veškera historie jiný lepší směr vzala, a
křesťanství dřívěji nad pohanstvím obdrželo.
Kdybys poznalo vece; ale vece dále: skryto
jest přeď tebou. Nepoznání to vycházelo ze
zlovůle a zarytosti; mohli věděti a znáti, ale
zatvrdii srdce svoje. Právě v ten den mělo
se Jerusalémské město a s ním národ obrátiti,
an v ten den Pán podlé Zach. 9, 9. vjížděl
do Jerusaléma a pánem oním, jenž tam před
povědín, býti sé prokázal. Vynechanou větu
doplnti: učinilo bys pokání, obrátilo bys se
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a spásy bys došlo. Nedobře jiní pojí slovo
poznati Ssnásledujícím obleženim, obklíčením
a povalením co předmětem toho poznání a
doplnují zámlku takto: vzplakalo bys 'tak
jako já! Nešlo Ježíšovi o soustrast, nébrž
O pokánia především o uznání toho, bez čehož
všechny jiné věcibyly u Židů marnya veškero
předchozí jejich bytí zničeno. Ale nepoznalo
dne milostivého navštívení, v němž mu dáno
ku Pánu se obrátiti. Luňák zná Jer. 8, 7.
dobu svou, zná ji vlašťovice, ale lid můj
nezná jí! Den tvůj jest dem návštěvy, viz
1, 68. (8. kdež přibytí. Páně zůve se uavští
vením; sv. Pavel 2. Cor. 6, 2. nazývá dni
takové dněmi spásy. Slovo navstiviti, jak
víme z dotč. místa, může buď o strastech
buď o blahu se rozuměti ; očividně se tuto béře
ve smyslu blahého všech milostí propůjčení.

Avšak nepoznaljsi Jerusaléme, dí, v deu,
tvůj toho; nébrž skryto a čajno jest před
tehou to, co tobě ku spáse jest. Nedí Pan:
zatyrdilo jsi srdce své a oslepilo jsi samo
chtíc oči svoje, ač skutečně veskera vina
na Zidech Ipěla, poněvadž pláč jeho vycházel
z lásky a útrpnosti a poněvadžlítost tu vy
nořoval prost jsa všelikého hněvu a VŠÍtrp
kosti. Dnem jiní, což obyčejněji a lépe,
veškeren život Páně Jo. 11, 9., jiní vjezd
Páně do Jerusaléma slyší, an v něm všechno
zemské putování Páně vrchovalo. Ostatně
každá duše má den návštěvy Boží.

Co Pán předpovídá; Přijdou dnové, ne
přátelé tvoji valem ohradi tě, obkliči tebe a
sevrou odevšad a povali tebe au děti tvě a
neostavi kamene na kameni, to všecko na
plněno bylo od Římanů v plné mířejak Jos.
FI. vál. Z. 6, 20. vypravuje a dosvědčuje,
když město v augustě roku 70 vydobyto,
byvši dříve náspem tak obehnáno, že nikdo
z něho utéci nemohl. Fovalí tebe t. j. dle
řeckého textu srovnají se zemí; slovo to
spřežkou nějakou také se praví o dětech
Jerusaléma t. j. obyvatelech a rozumísejich
poražení na zemi. Proto jsme vyvolili slovo
povaliti, ano k obojímu smyslu přiléhá. Město
Jerusalém se považuje co matka a dětmi
jejími jsou bydlitelé. Mat. 23, 37. L. 13,34.
Sal. 4. 25. Tím strastným proroctvím Pán
dokazuje, že Jerusalému či národu židovskému
všecho zastřeno jest: nebo kdyby národ
byl poznal Christa, nebylyby věcity strastné
na něho připadly. Slova ta prorocká Páně
dosahují paterým spojky a opakováním zvlášt
ního důrazu. Sv. otcové v duchovním smysle
na dobývání hříšných duší od zloduchů to
obracují.

Hodlal pak Pán ještě jiným činem moc
a vládu svou okázati.

45. A vešed do chrámu počal vy
háněti prodavače v něm a kupovače,
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46. řka jim: Psáno jest: Dům můj
domemmodlitby jest: vy ale jste učinili
jej peleší zbojnickou. 47. A učil na
každý den ve chrámě; velekněži ale
a zákoníci a náčelníci lidu hledali ho
zahubiti. 48. A nenalézali co učiniti
jemu; nebo veškeren lid visel na něm
poslouchaje ho.

Viz Mat. 21, 12. 13. Mr. 11, 15—18,,
kdež výklad. Neudává Lukáš dobu, které
se to vymítání ode Pána dálo; dle sv. Marka
stalo se to tepruv dne druhého, když z Be
thanie znova do Jerusaléma přibyl. Tehdá
vešed do chrámu počal vyháněti kupovače
a prodavače. Slovo počal udává počátek
působení Páně co Messiáše ve chrámě; za
čátek působení svého tam učinil vyvrhováním
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kupovačů a prodavačů. Sv. Jeroným vece,
že nemábýti v domě srdce našeho co v chrámě
ducha sv. žádných trhů, žádného kunčení,
nébrž že prostě Bohu se tam služba vykonávati
povinna. Ale i v církvi všeliké trhování a
kramaření vypuditi náleží. Psáno jest, dí
Pán a svazuje dva citáty v jeden svazek,
totiž slova Isajáše a Jeremiáše, o čemž viz
u Matouše. Dům můj dům modlitby jest
jsou slova Isajáše 56, 7. a slova: učinili
jste peleši lotrovskou vzata jsou z Jer. 7, 11.
Ale zanevřeli pro výkon svrchované moci
takové na Ježíše velekněži, zákoníci a ná
čelnici. Zákoníci a velekněži činí duchovenstvo
vyšší, předníci či náčelníesi, čelnější z lidu
jsou, jak slovo samo namítá, světští hodnostáři
a jiní povýšenci, kteří se tu S oněmi du
chovníky proti Pánu spikli.

Jak v tom zálusku, hněvu a nevražení
pokračovali, vypravuje dále sv. Lukáš,

Hlava XX.

Otázka o moci Páně odbyta otázkou o křestu
Janové; 9. podobenství o vinařech syna
páné zabivších a 17. o kamení úhelném ;
20. o dani cisaři; 27. o vzkřisení; 41.
o Christu, synu Davidově; 45. výstraha
Páně před zákoníky.

1. I stalo se jednoho ze dnů těch,
když on učil lid ve chrámě a blaho
věstil, nadešli velekněži a zákonici se
starostami 2. a řekli pravíce k němu:
Pověz nám, v jaké moci ty věci činiš
aneb, kdo jest, jenž dal tobě tuto moc?
3.. Odpovídaje pak Ježíš řekl k nim:
Otáži se vás i já jedno slovo, 'Odpo
vězte mi. 4. Křest Janův snebe-li byl
čili z lidí? 5. Oni ale rozmýšleli u sebe
řkouce: Dime-li: S nebe, řekne: Proč
tedy jste neuvěřili jemu? 6. Pakli dí
me: Že člověků, lid veškeren ukame
nuje nás; nebo přesvědčení jsou, že
Jan prorokem jest. 7. I odpověděli,
že nevědí, odkad jest. 8. A Ježíš vece
jim: Aniž já pravím vám, z jaké moci
toto činím.

Výklad Mat. 21, 23—27. Mar.11,27—531.
Jednoho ze dnů těch, totiž po slavném vjezdu
Páně do Jerusaléma, snad vúterý, vyučoval
Pán a dlahověstil; neučil o Starém Zákoně,
nébrž svou náuku přednášel. A to zamrzelo
nepřátely jeho či raději dalo jim nový pod

nět ku polapení Páně. I táží se: V jaké
moci to Ččiniš aneb kdo jest, jenž dal tohé
tuto moc? Druhou větou vysvětlují prvnější
a částice aneb jest částice vykládací. Otázka
jejich bylaby slušna bývala, kdyby nebyl
Ježíš dřívěji zázraky svými dokázal moči
svojí. Nyní ale po tolikerých zázracích, po
dokázané všemoci a vševládě vzkřesemLazara
šla otázka ta jen z poknířilého a zazlitého
srdce. Odkazuje Pán nepřátely tyto ne
k divům a zázrakům svým jak druhdy učeníky
Janovy 7, 22., nébrž čeho nám nemálo divno,
k Janovi. Ale tím právě zarazil a porazil
je. Neodpověděli na otázku Páně, odkad
křest Janův? a tím pozbyli práva k odpovědi
ode Pána. Neodpověděli, poněvadž dobře
věděli, že otázka o Janu dokonce souvisí
s náhledem o Christu a moci jeho. A proto
jim ani Pán neodpověděl a učil tím, že náuku
svatou nemá kazatel vystavovati zlobě ne
přátel Páně. I to hodno poznamenáno býti
ještě, že se nejedni kacíři táhli k tomuto
spůsobu Páně a církvi k odpovědi státi ne
chtěli. Leč dobře jim církev pravila, že
dříve Zázraky činiti a svého poselství do
kázati musejí. Ostatně místo rozmýšleli impf.
čte text řecký pomyslili, povážili, rozmyslili
se, V aoristu.

Ale hodlal Pán zlobu nepřátel svých
v parabole vylíčiti.

9, Počal pak praviti k lidu podo
benství toto: Člověk štípil vinici a pro
najal ji vinařům a sám přes pole byl
po mnohé časy. 10. A času svého
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poslal k vinařům sluhu, aby z plodu
vinice dali jemu. Oni ale zmrskavše
odeslali jej S práznem. 11. A na to
jiného služebníka poslal; oni ale toho
také zmrskavše a uhaněvše odeslali
s práznem, 12. A ještě třetího poslal;
oni ale i toho poranivše vyvrhli. 18.
Rekl pak pán vinice: Co učiním ? pošlu
syna svého milého; snad toho uvidouce
ostýchati se budou. 14. Uzřevše však
jej vinaři, pomyslili u sebe řkouce:
Tento jest dědic, zabijme jej, aby se
naším stalo dědictví. 15. I vyhodivše
jej ven z vinice zabili ho. (Což tedy
učiní jim pán vinice? 16. Přijde a
zahubí vinaře ty a dá vinici jiným.
Což uslyševše řekli jemu: Odstup to.
17. On ale pohleděv na ně řekl: Co
jest tedy to, co psáno jest: Kámen,
jejž zavrhli stavitelé, ten stal se hlavou
úhelnou? 18. Každý kdo padne na
onen kámen, rozrazí se, na koho pak
on upadne, potře jej. 19. A hledali
velekněži a zákonici vztáhnouti na něho
ruce té hodiny, a báli se lidu; nebo
poznali, že na ně pravil podobenství to.

Výklad Mat. 21, 33—46. nn. K lidu
pravil parabolu o vinici, jak vece Lukáš; ale
mluvil ji také k fariséům a čelným lidem
k vystižení poslaným a to praví sv. Matouš
21, 33. A tudy není vtom žádného odporu.
Parabolu tu nejprostěji Lukáš klade. Vinicí
se rozumí starozákonná církev, pánemvinice
jest Bůh, vinaři jsou duchovní náčelníci a
vůdcové národa jakožto strážcové Is. 62,6.,
jež Bůh vzdálen jsa t. j. jsa jen nevidomě'
přítomen církvi za předstojce zanechal. Plody
jsou cnosti, sluhové jsou proroci rozličným
časem rozesýlaní. Nyní vinicí Pánějest církev
Nového Zákona a kněžíjsou vinaři,jež Christus
odešed k Otci ustanovil, aby ji vzdělávali a
bobaté plody těžili pro svou a lidí spásu.
Vzdalen jest Christus, ale předce vezdy
přítomen duchem svým, pomocí svou, láskou
svou a svátostným bytem svým mezi námi
v eucharist:1. Požádá pak časem svým plodů,
dobrých skutků; kdo se v službě té církvi
docela věnuje aChrista vobětovnosti následuje,
ten hledí plody pro Boha získati. Vinaři
v evangeliu zabili syna a pravili, že nápotom
bude jejich majetstvím vinice; v tom se zračí
ochalebnost hříchu a náruživost že člověka
nemoudrým činí. Dokládá Lukáš, že někteří
na Páně výhrůžku, že od nich vinice odňata
bude, pravili: Odstup to; u Matouše ale pravili,

Lukáš XX, 9- 19. O vinařech a kamení úhelném.

že zlé vinaře zahubí pán vimice. Obojí se
dálo, ti kdož rozuměli směru paraboly, pravili:
Odstup to, ješto kdo nerozuměli děli: zahubí
zlé vinaře. Mluvil podobenství to k lidu, aby
je vyvaroval od zákoníkův a aby tito mu
v řeči výtržky nečinili.

Když někteří řekli: Odstup to, aby ti
vinaři tak hrozný skutek učinili a na se
pokutu onu uvalili: tu Pán přejma řeč od
kazuje na proroctví, jenž praví, že jistě se
to stane, an dí: Co tedy to, co psáno jest?
To jest, proč by to psáno bylo? Ovšem jenom
proto, poněvadž Duch svatý předvídal, co
stavitelé či vinaři ti učiní. Částice šedy vý
vodna jest, činí vývod z předešlého záporu
projeveného slovy Odstup to. Slova Páně
prorocká jsou vzata ze Žalmu prorockého
117, 2%. Kámen, jejž zavrhli stavitelé,
stal se úhelným kamenem. Sami Z dé pozdnejší
doby slova ta o Messiáši vykládají, jak u
Schoettgena a obšírných komentárech na
Zalmy viděti. Kámen úhelný jest Christus,
že dvě církve, ze Židů a z pohanů v jednu
sloučil Ef. 2, 11. n. O pokutě ale nevěrců
klade: Kdo na ten kámen padne, rozrazi se,
na koho pak upadne, potře jej. Vyličuje zlý
osud jejich jak i Dan. 2, 44. vece: Vyvede
Hospodin království jiné, jenž na věky nebude
zničeno a ono rozdrobí a roztroli všechna
království, jakož jsi viděl, že s hory kámen
se utrhl a potřel železo, měď, jil, zlato a
stříbro . ©.Ostatně posýlá Bůh denně Syna
svého k nám při mši svaté. A posaváde
Christa v náuce i ve svátostech nejvíce sta
vitelé t. j. lidé učení, jenž ke vzdělání a
budování lidstva se povolány cítí, zamítají
a zavrhuji, ovšem v tom horší nad ony Zdy
jsouce, ješto oni Pánem opomítli za doby
unižení jeho, tito ale to činí za doby krá
lovství a vlády jeho. Hledali velekněži vztá
hnouti ruce na Pána a dáli se; praví a báli
se, čímž bázeň představuje co spojenou S oním
hledáním tou měrou, že ani to hledání ve
skutek nevešlo. Lidí se báli, Boha a soudu
jeho se nebáli, a Pánu lest novou ustrojili.

20. A číhajíce poslali nastražence,
jenžby se spravedlivými stavěli, by po
lapili ho vřeči, aby vydali jej vrchnosti
a moci vládařově. 21. I otázali se ho
řkouce: Mistře, víme, že právě mluvíš
a učíš, aniž se ohlédáš na osoby, ale
cestě Boží v pravdě učíš. 22. Dovo
leno-li nám daň dáti císaři čili není?
23. Znamenav pak lest jejich řekl k nim:
Co mne pokoušíte ? 24. Ukažte mi denár.Címáobrazanápis?© Odpovídajíce
řekli jemu: Císařův. 25. I řekl jim:
Dejtež tedy, co jest císařovo, císaři, a
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co jest Božího, Bohu. 26. A nemohli
u řeči ho postihnouti před lidem
a podivivše se odpovědi jeho od
mlčeli se.

Výklad Mat. 22, 16—22. Mr. 12, 13—17.
Porážku ode Pána utrpěvše číhali, aby jej
u vládaře ve zlou pověst uvésti a dokonce
jeho vládě vydati mohli. Nastrojili a nastrážili
Jidi, ježto se stavěli co zbožníci, jakoby svě
domí jejich obtíženo bylo, že daň císaři
pohanovi dávají. Mohli dobře věděti, že
Ezdráš a Nehemiáš ač horlitelé pro zákon
Boží, předce poplatnost národu židovského
tak dlouho pod Peršany trvající za hříšnou
neměli. Pán vynikl z úkladů jejich světo
známou odpovědí. Vece napřed dejte císaři
co císařovo a potom dí, dejte co Božího Bohu,
poněvadž nikdo Bohu sloužiti nemůže, leč
světu odvoliv, vece sv. Ambrož. My pak
jsme peníz ten, jenž jsme se vytratili z po
kladu Božího, vece sv. Augustín, proto přišel
ten, jenž nás z nova raziti usoudil. Nežádá
peněz, peníze dejte císaři, sami sebe dejte
Bohu. Ale i Saducey odbyl. Dí sv. Lukáš:

27%,Přistoupili pak někteří ze Sa
duceů, jenž zapírají býti vzkřísení a
otázali se ho 28.řkouce: Mistře, Mojžíš
napsal nám, když bratr něčí umře maje
manželku a to bezdětek jsa, aby pojal
ji bratr jeho za manželku a vzkřísil
síměbratru svému. 29, Sedm tedy bratrů
bylo, a první pojav manželku, umřel
bezdětek. 30. A druhý pojal ji, i ten
umřel. bezdětek. 31. A třetí pojal ji,
podobně i všechněch sedmero a neo
stavili semene a umřeli. 32. Posléze
ze všech umřela i žena. 33. Při vzkřesu
tedy čí z nich bude manželka? ješto (jich)
sedmero ji mělo za manželku. 34. I
vece jim Ježíš: Synové tohoto věku
žení se a vdávají; 35. ti ale, jenž udo
stojeni budou věku onoho a vzkřesu
z mrtvých, ani vdávati ani Ženiti se
nebudou; 36. nebo ani více umříti ne
budou moci, nebo rovni andělům jsou
a synové jsou Boží, syny vzkřesu jsouce.
37. Ze ale vstávají mrtví, i Mojžíš ukázal
podlé kře, když nazývá Hospodina
Bohem Abrahamovým a Bohem Izáko
vým a Bohem Jákobovým. 38. Bůh
ale není mrtvých, nébrž živých, všickni
zajisté žijí jemu. 39. Odpovídajíce pak
někteří ze zákoníků řekli jemu: Mistře,
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dobře jsi pověděl. 40. A více neosmě
lovali se jeho na něco se tázati.

Výklad Mat. 22, 23 —33. Mr. 12, 18—27.
Sotva odbyl Pán fariséy a Herodiány, již
přibyli nepřátelé jiného rodu; obraz to, jak
církev neustále pobojována bude. Neméně
vidíme, jak nevěrcové síly ducha napravují,
aby podkopali chrám víry a V Sutiny jej
obrátili. Tak jistě výmyslek Saduceů byl
chytře osnován; ješto sedm mužů pojalo ženu,
nemohla při vzkřesu žádnému výhradně
se přilípnouti bez bezpraví a křivdy ostatních
a všem sedmi se podati a sedm mužů míti
bylo proti zákonu Božímu. Pán odkázal na
dočasnost a prozatímnost nynějšího řádu světa;
ženitby se díti budou do vzkřesu, do svreho
vaného rozvoje člověčenstva, až totiž těla
lidská oblekou nesmrtelnost, kdež nápotom
plození a rození zbytečno bude a za tou
zbytečností také manželství přestanou a za
hyne pud pohlavný. Přestaneli rozdíl pohlaví?
O tom jeduá sv. Augustín M. B. 22,17. jak
jsme u Matouše již dotkli. Ve v. A1. stojí:
neostavili semene t. j. nezanechali děti a
umřeli místo umřeli a nezanechali děti; pro
větší důraz, jenžto na slovech děřínezanechali
spoléhá, klade se nezanechaní dět dřívěji
než úmrtí. V. 33. místo: Při vzkřesu tedy
čí z nách bude manželka čte řecký text: Zena
la tedy při vzkřesu či manželkou bude? Roz
díl mezi věkem nynéjším a věkem budou
cím vytýká Pán, an di: Synové věku tohoto
žení se a vdávaji; kteří ale udostojeni budou
věku onoho a vzkřesu z mrtvých, ami ženiti
ani vdávali se nebudou. Věk tento stojí
naproti věku budoucímu Či Životu posmrt
nému, a v. 34. Synové věku Či světa tohoto
neberou se jak 16, 8. ve smyslu mravném,
nébrž v přirodném, jelikož totiž podrobeni
jsou nutnosti a proměnlivosti věku toho a
spolu chtiči pohlavnými k ženění a vdá
vání popouzeni bývají. Naproti tomu stojí
věk a svět onen t. j. věčný proměnám ne
podlehlý a chtíčům nepoddaný.jenž se vzkří
sením mrtevců počíná. Vzkřisením tuto, jak
ze slova udostojení či hodnými uzuáni duďou,
očividně slavné vzkřísení Spasenců se rozuní,
an Pán se odtahuje tuto vzkřísení neblaženců,
kteří nebudou k životu, nébrž k věčné smrti
vzkříseni Ap. 21, 4, n. Pro spasence nebude
smrti 1. Cor. 15, 26. a tudy přestane potřeba
všebo rozplodu. To jest jedna příčina bu
doucího v nebesích neženění. D:uhá vytknuta
jest ve slovích: jsou rovni andělům a synové
Boži, syny vzkřesu jsouce; nebudou moci
umřiti, poněvadž jsou 1. anjelům rovni a Ž.
syny Božími, a tudy jejich neumírání osnuje
se na proměněné povaze přírody jejich těla.
Jsouce pak andělům rovni budou syny Božími,
jakými se i andělé zovou Job. 1, 6., budouce
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oučastní života Božího a Boží slávy. Viz o
jménu synů Božích Mat.5,9.45. Stanou se
syny Božími i dle těla, ješto i dle těla obrození
a tudy slávy Božské účastní budou. Co křest
pro duši, to Vzkřesjest pro tělo, dobou totiž
obrodu jeho. Syny vzkřesu slouti budou, že
ze vzkřísení jako povstali, ješto veškera ta
vyšší dle těla bytnost se jim po vzkřesu a
vzkřesem dostane. Ostatně slova verše 36.
se rozličně poutati mohou. Znějí slova ta:
Nebo oni vice nebudou umříti moci, nebo
rovni andělům jsou a synové jsou Boží, syny
vzkřesujsouce. Buď totiž neumíráním jich
a rovenstvím s anděly dokazuje Se, že ne
budou se ženiti a vdávati, buď rovenství
S anděly a Ssynovství Boží se považuje za
důvod neumírání jejich. Rozdíl ten smyslu
se netýká, nébrž jenom logického vztahu
myšlének a tudy na jedno vychází, k té-li
aneb oné vazbě se přidáme. Mimo to, 0 čem
tu ale nemluví Pán výslovně, neumírání pří
slušeti bude tělům,jelikož audělům po vzkřesu
se rovnati budou také v nestrádatelnosti,
jasnosti, čilosti a duchovosti. Tím vyvrátil
Pán námitku Saduceů.

Leč nepřestal na vyvrácení, nébrž dále
porážel zlouku jich a sice ze zákoua Moj
žíšova, ješto se na zákon ten odvolali. Dí:
Ze ale vskívají mrtví, i Mojžiš ukázal podlé
kře, nazývaje Hospodina Bohem Abrahama,
Izáka a Jákoba; Bůh ale (Bohem) není
mrtvých nébrž živých. Všickni zajisté žiji
jemu.
leží důraz; dí Pán: i sám Mojžíš, k němuž
se vy táhnete, chtíce opak dovoditi, ja-ně
se vyjádřil, že také zemřelci Bohu, pro Boha
obledem na Boha žčvžjsou, ač obledem lidí
mrtvými se býti zdajíce. Dativ Bohu jest
dativem vztahu. Ješto Bůh jest pramen všeho
života, ano životem samým, nemohl by se
zváti Bobem těch, jenž mrtvijsou t. j. zhola
nejsou. Vede Pán důvod nesmrtnosti lidské
z podstaty a bytnosti Boží. Důvod jde k
nesmrtnosti duše lidské; ješto ale tělo nutným
jest dílem člověka, tudy se to i k tělu po
tahuje. Dobře vykladatelé ukazují na to, že
nedí Bůh: Já jsem Bůh človéčenstva, čímž
by jenom trvání rodu lidského vyjádřeno bylo,
nébrž dí: Buh jsem Abrahama, Izáka a
Jákoba; tím věčné trvání jednotlivce se vy
stihuje. Bůh mnohá století po smrti A bra
hama, Izáka a Jákobajich Bohem, přítelem
a ochráncem se jmenuje a tudy nemohou
pouhým prachem býti. Ostatní příroda sice
také celkem žije Bohu a účastna budeslávy
synů Božích, ale jenom obecným živutem žije
a žíti bude, an lidé jednotlivě nesmrtelni
budou.

Ke mravnému výkladu řeč Páně obra
vujíce rozumějí vdovou církev a muži jejími
pastýře duchovné, jenž Christu símě vzbu

Ve slovech ukázal, vyjevil i Mojžis |
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zovati mají kázaním a modlením. I mají
ovšem tomu žíti, před nímž nikdá žíti ne
přestanou.

Ještě o výkladu a výpadku důvodění
toho Páně klade Lukáš, že fariséům a zvlá
ště zákonikům se líbila ta Saduceů porážka,
ale že sami chválu svou projevili jenom
proto, aby se ctí nějakou se od něho oddá
Jiti mohli, neosmělujíce se lapavých otázek
dále jemu předkládati. Za to ale vznesl
Ježíš na ně otázku.

41. Řekl pak k nim: Kterak praví
Christa synem býti Davidovým? 42.
A sám David vece ve knize Zalmů:
Rekl Pán Pánu mému: 8Šeď na pra
vici mé 43. až položím nepřátely tvoje
za podnož nohou tvojich. 44. David
tedy Pánem jej nazývá, i kterak synem
jeho jest? 45. An pak poslouchal ve
Škeren lid, řekl učeníkům svojim; 46.
Varujte se zákoníků, jenž libují cho
diti v řízách a milují pozdravování na
trhu a přední stolice ve sbornicech
a přední místa na hostinách, 47. jenž
zžirají domy vdov licoměrně dlouhosemodlíce:Tivezmou| odsouzení
větší.

Výklad Mat. 22, 41—46. 23, 1. 6. 1.
14. Mr. 12, 35—40.; v poslední části drží se
Lukáš sv. Marka. Žalm 109. vůbec za mes
siášský se kladl u Židů. Hlavitý důraz leží
ve slovech: Rek? Hospodin Pánu mému:
Seď na pravici mě. Kterak ten, jemuž Bož
ská čest se díti má, synem Davidovým býti
může? Na to nevěděli odpovědi, a Ježíš teď
dále o tom nemluvil. Ale později před vele
knězem a před Pilátem Messiašem se býtá

vyslovil.
Vidělo se Pánu vystříhati Jidu před fa

riséy a sv. Matouš domluvu tuto Páně ob
šírně v k. 23. přednáší. Sv. Lukáš si v tom
zkrátká vede, jak i sv. Marek to činí, jesto
evangelium jich psáno pro lidi, mezi n'miž
fariséové nežili. Vytýká Pán ctižádost a
lakotu jejich, jakož i licoměrnost jejich. V
libování předních míst a pozdravů ctižádost,
ve zžírání statků vdovských lakota, v tvar
ném modlení licoměrnost jejich se vidí. Vul
gáta vynechává částici xať ef, před slovem
noogáceí a tudy o licoměrnosti jejich jen
co o zámyslu vdovy odírati mluvi. Oblékají
se vřízya jinak si dávají tvárnost nábožné ma
tornosti; ale pobožnost jejich licha jest,
ba ničemna a zhola žádná. Misto v řízách
chodi má Matouš orozšiřování podolků; sv.
Matouš psal pro Židy, svatý Lukáš se sv,
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Markem pro Nežidy a tudy ten rozdíl. Ne
mohli Lukáš a Marek mluviti o rozšiřování
ovázek a o zveličování podolků, ješto by
tomu nikdo nebyl bez výkladu rozuměl.

Aby pak tím vice ozřejmělo, že při všem

191

jednání a při všech dobrých skutcích dobrý
úmysl vrchuje a činům pravou cenu uděluje,
tudy Pán obrátil pozornost na jednu chudou
vdovu, jak o tom sv. Lukáš dále klade.

Hlava XXI.

Dar chudě vdovy; 85. zkáza Jerusaléma a
světa. 8. O lichoprorocich; 9. o znacích
zkázy, 12. O osudu apostolů. 20. Obležení
Jerusaléma; 25. znamení na nebi a na
zemi. 27. Přichod Páně; 29. naučení od
fiku; 94. výstraha před nedbalosti. 36.
Napomenuti ku bdění a modlení.

1. Vzhlédnuv pak uzřel ty, jenž
metali dary svoje do pokladnice, boháče.
2. Uzřel ale i jednu vdovu chudičkou,
ana metala šarty dva. 3.
V pravdě pravím vám, že vdova tato
chudá více nežli všickni uvrhla. 4.
Nebo všickni tito z toho, čím oplývají,
vrhli v dary Bohu, tato ale z nedo
statku svého všechnu Živnost svoji,
kterou měla, uvrhla.

Výklad Mar. 12, 41—44. Pán dle 20,
45. n. mluvil náuky svoje k učeníkům jej
obdávajícím, stoje, jak očividně zavírati mu
sime, blíže pokladnice, načež dle Mar. 12,
41. se posadil. A tu pozdvih zraku svého
uzřel bobáče metati dary svoje. Ostatně viz
u sv. Marka. Jest to protiva fariséů a je
jich smýšlení, kterou na vdovětéto spatřu
jeme. Ozřejmuje se pravda, že nečiní dar
davatele příjemným, nébrž dárce činí dar
příjemným. Byla to cnost hrdinská, kterou
na ženě té spatřujeme, že všeho statku zba
vila se a jej chudým, chudším než byla sama,
dala. Neklade Pán jednání její za přikaz,
ale úmysl její svrchovaný chválí a chudé
lidi pobízi, aby s malými dary se neoštídali
a tím pobudkou byli pro bobáče k hojněj
šimu dání almužen. Pokladnice, do níž žena
vrhala, byla v síni žen, jak někteří z Josefa
Flavia V. Z. 5, 2. soudí. V ženě té se
prokázala mocnost milosti Boží, ana ji vší
bázně před nedostatkem zbavila.

Tu ale přichází k smutnému proroctví
o zkáze města.

5. A když někteří pravili o chrámu,
že krásným kamením a věny ozdoben
jest,,řekl: 6. To co vidíte — přijdou
dnové, v nichžto nebude zůstaven ká

A řekl:

men na kameni, jenž by nebyl zbourán.
7. Otťázali se ho pak řkouce: Mistře,
kdy to bude a které bude znamení,
když se to díti počne? 8. On pak
pravil: Vizte, abyste nebyli svedeni;
nebo mnozí přijdou ve jménu mém
povídajíce: Já jsem a čas se přiblížil;
nejdětež tedy za nimi. 9. Když ale
uslyšíte o válkách a rozbrojech, neu
Žasněte se, musí se dříve to státi, ale
není ihned konec. 10. Tehdy povídal
jim: Povstane národ proti národu a
království proti království. 11. A ze
mětřesení veliká budou po místech a
morové a hladové a hrůzy s nebe a
znamení veliká budou. 12. A však před
tím všeckým vztáhnou na Vás ruce
svoje a pronásledovati vás budou, vy
dávajíce do sbornic a žalářů, předvá
dějíce ku králům a vládařům pro jméno
moje. 13. Přihodí se pak vám to na
svědectví. 14. Uložtež tedy v srdcech
svojich napřed nepomýšleti, kterak
byste odpovídali. 15. Já zajisté dám
vám ústa a moudrost, kteréž nebudou
moci odolati a odmluviti veškeří pro
tivníci vaši. 16. Budete pak vydávání
od rodičů a bratrů a příbuzných a
přátel a usmrtí některé z vás, 17. a
budete nenávidění ode všech pro jmé
no moje. 18. A vlas s hlavy vaší ne
zahyne. 19. V trpělivosti své získáte
duše své.

Výklad u Mat. 24. a u Mar, 13. Podlé
těchto dvou evangelistů držel Pán řeč svou
tůto ubíraje se z chrámu na horu olivnou
a částku z ni bez mála ještě v místnostech
zevnějších chrámu pře lnášel, část jinou mi
mo chrám povídal. Učeníci ven přišedše zá
shbků a obětí chrámu darovaných připomí
nají, poněvadž při vycházení z posvátných
místností se zrakům jejich náskýtaly, Kobšy
a přístavné budovy chrámu chovaly v sobě
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ty posvátné dary, kteříž od Židů i od po
hanů ke chrámu věnováni byli, totiž koruny,
zlaté nádoby, Svícny a t. d., mezi nimižto
vynikal kmen vinný z čirého zlata od He
róda Vel. darovaný; byla tam věna také
ode Ptolemea Evergeta, krále egyptského a
od Julie císařovny. Sr. Jos. vál. Ž. 6, 5, 2.
Chrám pak sám z bilých ohromných bal
vanů mramorových zdélí pět a dvacíti, zvyší
osmi, zšiří dvanácti loktí vybudován byl.
Leč o té nádbernosti a skvostnosti jsme již
výše při sv. Matouši mluvili. Dí Pán: To
co vidite — přijdou dnové, v nichžto nebude
zůstaven kámen mna kameni, jenžby nebyl
zbořen či sdroponěn a strolen. Slova: Toto
co vidite, absolutně se kladou, v absolutném
totiž nominativu, ač jiní v tom akkusativ
nalézajice překládají: (Cověcí těch se týká,
jež vidite, tedy přijdou dnové a t. d. Ale
přerývaný sloh více dopadá k okoličnosti.
Uč+níci dvojí otázku na Pána vznášejí, jak
již jsme u sv. Marka viděli. Kdy to bude,
táží se a táží se ještě, kleré bude znameni,
když se to diti počne? Udává na to Pán
k odpovědi na druhou otázku ta znamení,
jenž před zkázou Jerusaléma a před koncem
světa předcházeti budou. Především mluví
o výskytu lichoproroků a lžemess ášů. Vizte,
dí, abyste nebyli svedemi, nebo mnozi přijdou
ve jménu mém, povidajice, já jsem, totiž ten
Messiáš, a čas, v němž měl přijíti Messiáš,
přibližil se. Nejdětež tedy za nimi. Svrcho
vaná Čistota náuky jest první výminka
ke spáse potřebná a tudy nejvýše se varo
vati náleží všeho, co odludno a odchodno
jest od církve Boží. Nejpokušlivější a nej
mocnější svádění děje se pod zámyslem po
božnosti a příspých mravů. Druhé znamení
jest valka a brojení. Povstane národ proti
národu a říše proti říši, a zemětřesové a
hladové a morové a hrůsy s nebe. Mezi
lidmi tedy a v přírodě samé se znamení díti
budou. Hledí slova ta dvouzračně ke zkáze:
Jerusaléma a ke skonání světa. Mezi zna
meními kladou se také hrůzy s nebe v. 11.
Hrůzami těmi rozumějí se hrozné úkazy, 0
nichž Josef žid. vál. 6, 5, 3. Tac. 5, 13.
mluví. Onen vypravuje, že nad městem
v oblacích hvězda stála podobná meči, že
druhdy v uoci tak veliké světlo ukázalo Se,
že den nejjasnější býti zdál se; východní
brána Vnitřného chrámu stěží dvacaterem
mužů zavirávaná, Sama od sebe se otevřela,
ve vzduchu vidíni vozové a vojska zbrojná,
ze svatyně hlas slyšán: vystěhujme se od
tud a co tam toho více vypravuje. Nevzdě
laný rolník po sedm let chodě volal: Hlas
od západu, hlas ode čtyr větrů, hlas nad
Jerusalémem, hlas nad chrámem. Tím vším,
jakkoli o některé věci soudíme, se lidé kor
moutili, a vidíno samo nebe povstávati proti
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zlolidstvu, aby zbrodně jeho pomstilo na nich.
Nebo dí sv. Řehoř, poněvadž věci a pohuby
ty jsou následky hříchu, tedy jich Bůh užive
ku potrestání hříchů, podlé slova svého, že
naostří hněv svůj na hrálu a že ozbrojí
celý obor světa proti bezbožcům. Sap.5, 21.
Větší a velikolepější znamení budou před
cházeti před soudem posledním.

A postolům a učeníkům svojim při tom
předpovídá Pán, že se jim vhojné míře tu
hého pronásledování dostane, a to třetí jest
znamení příchodu Páně, kteréž ale přede
dvěma předešlýma předcbázeti bude. 8v.
Matouš o tom pronásledování vůbec dí:
Tehdy, zvóze24, 9; sv. Lukáš vece: Před.
lím vším pak vztáhnou ruce na vás. Viděti,
že proroctví Páně se více a více ozračovala,
vyplniti se částečně počínajíce. Pronásledo
vati je budou, předpovídá Pán, ale, jak v.
13. dokládá, přihodí se vám to na svědectví,
splyne vám to na svědčení víry před Králi
a knížaty, nastane vám tím příležitost víru
kázati a zastávati. Nepřátelé sice vás trýzniti
a pronásledovati budou, aby zničili církev
a ústavu spásy, ale výsledek toho budejiný,

nežli jakého se domněli, an vám námětek
dán bude ke svědectví o mně, já pak svě
dectví toho působením nadpřírodným potvr
dim. Nedobře někteří slyší slova ta 0 muče
nické smrti, jenž tepruv na to svědectví a
svědčení o Cbristu, k němuž tu Pán nejblíže
prohlídá, později následovalo. Totéž pak svě
dectví apostolů bude lidem nevěřícím ku
zkáze, ješto se věc Boží zničiti osmělovali.
Leč velí Pán, aby se příliš nestarali a dí:
Uložtež tedy v srdcích svojich nepomýšsleli,
kterak byste odpovídali, nebo já vám dám
ústa a moudrost, kteréž nebudou moci odo
lati. Dám vám ústa, t. j. vymlovností vás
ozbrojím. Zakazuje o tom, co by před sou
dem odpověděli, přemýšleti ten, jenž Balaa
movi velel mluvit! to, nač nepomýšlel, ano
mluviti věci protivné těm, jež mluviti zamy
slil. Pronásledování se jim dostane netoliko
od cizých, nébrž čaké % (jak v. 16. spojku
tu přidává text řecký) od rodičův a příbu
zencův. Avšak předce s vaší hlavy vám vlas
nezhyne žádný. Náhodou věta ta Páně vře
čtine bexameter činí, jejž jsme tu nápodo
bili, ovšem od doslovného přeložení texto
vého ustoupiti musejíce. Slova ta nemohou
se doslovně také vykládati, aniž odtud, jak
činili někteří, lze odvoditi, že při vzkřisení
těla oslavená i vlasy míti budou, ješto k okra
se těla slouží atěla oslavená jenom hyzdno
sti všeliké zbudou. V. Aug. civ. D. 22, 19.
Aniž chce Pán říci, žeby nepřátelé s pouhou
zlovolí se spokojovati musili, apostolům a
křesťanům vůbec uškoditi nemohouce, an
Pán sám o jich usmrcování mluví v. 19.
Slova tedy, vlas nezhyne s hlavy vaši, pří
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slovněse bráti musejí a značí, že Časná smrt
jim pijaké újmy a škody na skutečné věčné
bláze neučiní, nébrž že raději, jak verš ná
sledující dokládá, trpěním či vytrváním svo
jím duše své ziskají. Vece, získáte duše své,
poněvadž v čas pronásledování duše snadno
na vábách bývá, mohouc ztracena aneb spa
sena či získána býti. Smysl slova získdte
jest : věčného života, věčné spásy dojdete.
Vytrvalost a trpělivost a vydočkalost činí
dokonalého svědka Páně, an srdce jeho ne
dává se nijak odvrátiti ode svaté pravdy;
mysl statně podniká hrozby a hrůzy světa
a veškeren svět jako sobě zamykati dává,
an svět nebeský se jí dokořán otvírá. Pro
tichrist leká a straší, ale Christus chrání;
smrť se usuzuje, ale nesmrtelnost následuje ;
svět odjímá se usmrcenci, ale ráj se mu
s rozkošemi věčnýmiotvírá; bytí časné hasne,
ale věčné mu vzniká, dí sv. Cyprian. Bez
vytrvání a trpělivosti nelze spásy dojíti, a
trpělivost jest majetnost a držebnost duše,
vece sv. Řehoř, hom. 35. in evang., poně
vadž jest Kořen všech cnostía ostraha jejich.
Všady a vezdy se proti každé cnosti nasky
tají překážky vněšné i vniterné, jichž pře
konání potřebno, ale s velikým namáháním
a vytrvalým přemáháním spojeno. Ten získal
duší svou a ten vládne jí a ji posídá, vece
sv. Řehoř, kdož s hradu cnosti veškera bnutí
ducha ovládá. A Tertullián praví, že filo
sofové, ač mezi sebou na odporech jsouce
v tom, že vytrvalosti všady potřebí, docela
se sbodují.

Od znamení dálejších přechází Pán ke
znamením bližším zkázy Jerusaléma a sko
náni světa.

20, Když ale uzříte obkličovati od
vojska Jerusalém, tehdy vězte, že se
přiblížilo zpustošení jeho. 21. Tehdá
kdo v Judée jsou, utíkejte k horám a
kdo u prostřed něho, odbírejte se, a
kdo ve kraji, nevcházejte do něho; 22.
nebo dnové pomsty to jsou, aby se
naplnilo všecko, co psáno jest. 23.
Běda pak těhotným a kojícím za oněch
dnů; nebo bude dav veliký na zemi
a hněv nad lidem tímto; 24.a padnou
ostřím meče a sjímaní vedeni budou
mezi všecky národy a Jerusalém bude
pošlapován od pohanů, až naplní se
časové národů. 25. A budou znamení
na slunci a měsíci a hvězdách a na
zemi úzkost národů v rozpači pro hu
kot moře a příbojů, 26. an umírati bu
dou lidé pro strach a pro očekávání
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toho, co přibude na veškeren obor;
nebo moci nebeské otřesou se. 27. A
tehdá uzří Syna člověka, an se béře
v oblaku s mocí velikou a s velebno
stí. 28. Když pak se to díti počne,
pozvedněte se a pozdvihněte hlav svo
jich, poněvadž se přibližuje vykoupení
vaše. 29. A pověděl jim podobenství:
Popatřte na fik a na všechno stro
moví, 30. když vypouštějí již ze sebe
pupence, poznáváte, že blízko jest léto.
81. Tak i vy, když uzřite se to diti,
vězte, že blízko jest království Boží.
32. Amen, pravím vám, Že nepomine
rod tento, až všechno se stane. 39.
Nebe a země pominou, slova ale moje
nepominou.

Pokračuje Pán opisovati znamení před
chodná přede zkázou Jerusaléma a v dálej
ším smysle před soudným dnem. Výklad viz
Mat. 24, 15. n.a Mar. 13, 14. nn. Viděti, že
Lukáš měl při tom na zřeteli čtenáře z po
hanstva obrácené a proto vynechal to, čemu
by lidé ti nebyli porozuměli a místo za
tmělého slova Páně přijal výklad slova toho,
jakž to apostolé sami při svém kázaní či
nili. Tak hned v. 20. místo slov Páně u Ma
touše a Marka položených: Když uzřite
ohavnost zpuštění, Což méně srozumno jest,
klade Lukáš slova srozumitelnější: Když
uzřite Jerusalém obkličovati vojskem. Velí
Pán v Jerusalémě nebrati útočiště, jak se
to snadno státi mohlo, ješto Jerusalém na
horách pevně vystaven byl a za hradbu slou
žiti mohl. Nebo, vece, dnové pomsty lo jsou,
aby se naplnilo, co psáno bylo. Dnové trestu
to budou a trest veškeren připadne na Je
rusalém, jak dávno předpověděno bylo. Na
plní se, co psáno bylo, co dávno již bylo
předvídáno, aniž pouhá jest to brozba, ješto
se to v písmě sv. napsáno nalézá. Dan. 9,
27. Při tom Pán má útrpnost se ženami a
jinými lidmi, kteříž nebudou moci snadno
vyniknouti z těch svízelů. Béda těhotným a
kojicím, nebo bude dav veliký na zemi a
hněv nad lidem tím. A padnou ostřím meče
a zjimaní vedení budou mezi všechny náro
dy, a Jerusalém bude pošlapován od pohanů,
až naplní se časové pohanů. FHnévem, kterýž
vzejde nad lidem timto, t.j. israelským, oči
vidně se rozumí pokuta Boží, která je za
stihnouti měla, jak o tom již několikráte řeč
byla. Místo ostří meče, vlastně stojí v ústech
meče, jak Hebr. 11, 34. Gen. 34, 20. Deut.
13, 16. Meč se tu poeticky co kousavá
krutá, sžíravá šelma představuje. Podobně
se zosobnuje co královna národů Jer. 1,11.

13
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město Jerusalém v. 24, an se praví, že po
deptaván bude a pošlapován, že Christa za
vrhl. Představuje se pak v Jerusaléměcelý
národ. O zajatcích píše Josef Flav. ž. v. 6,
9, 2., že jich 97,000 bylo, jichž větší část
do Egypta a do jiných krajů rozesýlána a
jiná část k triumfu chována. O tom, že nad
million lidí při tom usmrceno bylo a pře
bídně zahynulo, již při sv. Matouši místněji
povědíno. Vlastní Lukášovi věta jest o vý
plnění časů národů. Až, vece, doplní se ča
sové národů, až dotad Jerusalém zůstane
v pošlapání od národů. Rozumějí to někteří
o časech Konstantina Vel. a 0 obrácení na
víru pohanských národů za jeho věku, když
modlářské služby z Jerusaléma vymeteny,
hrob Páně zasvěcen, místo biskupstvím ob
myšleno a všelijak oslaveno bylo. Jiní ale
slovo národů prostranněji berou 0 všech po
hanských národech, což lépe přiléhá k úmy
slům Páně. Dí Pán, že kazdému národu ur
čen čas, určena doba, aby povolán byl k spá
se, a když řada byla po veškerých již po
hanech obešla, a veškeří se bylioborem ku
Christu obrátili, přijde dle Rom. 11,25. čas
a doba na Zidy a Jerusalém a Zidé se
obecně a povšechně ku Christu přihlásí, ač
ostatně o tom, jestli v Jerusalémě nějaké
slavné křesťanské království zaraženo bude
z národu židovského, čili se tomu raději je
nom duchovně rozuměti má, rozcházejí se
interpreti; předce zdají se ti, kteří to du
chovně vykládají, lépe viděti. Ostatně jsme
již výše poznamenali, že co k Jerusalému
v nejbližším smyslu zří, to v dálejším se ke
skončení světa potahuje a tudy Pán vnásl,
vv, se k tomu obracuje, co po oběhu dob

národům pohanským určených následovatiude.
A budou znamení na slunci a na mé

sici a na hvezdách a lidé budou umírati stra
chem, nebo moci nebeské olřesou se.
veliké převraty ve přírodě a člověčenstvu
opovídají, ač místněji o nich se neklade.
Sv. Angustín praví: Všemocnost Boží jest
základem bytu a trvání veškerenstva a je
dnotlivých tvorů; kde ta mocnost odstoupí,
tu ihned řád mizí a trvání tvorstva hyne.
U Boha se neděje, jak u lidského stavitele.
Když tento dokonav dílo odejde a ruku od
díla odtáhne, dílo jeho ovšem ostává; kdyby
ale Bůh odtáhl moc svou od veškerenstva,
ani okamžik by více nebytovalo. Po těch
převratech přibude Spasitel v oblaku s moci
mnohou a velebnosti. Přijde pak, aby soudil
veškero lidstvo a věrné své sluhy králov
stvím věčným obmyslil. Tudy jim velí dobré
mysli býti. Zvedněte se a zdvihněte hlavy, vece,
ana přišla výbava vaše, Vysvobození vaše
ze všech svízelův a útrap. A odkazuje na
stromy ; jak z jejich pučení jisto jest, že

Tím se.:

Lukáš XXI, 20—33. Zkáza Jerusaléma a příchod Páně, 34--38, O bdění.

blíží se léto, tak z oněch úkazů mohou vě
děti, že se království Boží přibližuje. Zraku
obyčejnému také život zbožný zdá se nechut
nou a bezradostnou zimou býti; kdyby ale
mohli nahlédnouti do útroby zbožných lidí,
spatřiliby neustálou vesnu, jenž jim věčné
jaro a věčný květen v nebesích opovídá.
Ještě přičinuje o jistotě všech těch věcí, že
slova jeho nepominou, ač by pominulo nebe
i země; leč o tom u sv. Matouše místněji
jsme jednali.

Cirzev svatá dává slova ta o druhém
příbytu Páně na prvou neděli adventnou
čísti, abychom tím spíše prvého přichodu
Páně k spáse používali a tím náděje nabyli,
že druhdy při druhém příbytu jeho slávy
jeho účastni budeme. Proto nás Pán ještě
ke bdění a modlení jakož i k odřeknutí se
nepravostí nabádá, an di:

34, Hledte pak sebe, aby snad ne
obtižila se srdce vaše opojeností a
opilstvím a péčemi tohoto Života a
nepostihl vás náhlý den onen; J5.
nebo jak osidlo přijde na všecky, kteří
sedí na tváři veškeré země. 306. Bdě
tež tedy každého času, modlíce Se,
abyste udůstojeni byli ujíti všeho toho,
co se díti bude a postaviti se před
Synem člověka. 37. Býval pak ty
dny uče ve chrámě, Za noci ale vy
cházeje, meškal na hoře, jenž slove
olivnice. 38. A veškeren lid přiraní
val si k němu, aby ho ve chrámě po
slouchal.

Výstrahy, ježto čteme tuto ve verších
34—36., jenom u sv. Lukáše se nalézají.
Vece Pán: Hledte pak sebe, aby neobtižila
se srdce vaše opojenosli a opilstvím a pé
čemi a nezachvátil vás den, an přijde jak
osidlo na všecky, jenž sedi na povrchu země.
Dí: Hleďte pak sebe, důraz na slovo sebe
čavrove klada, an ode vněšných úkazů ku
prohlédání k sobě a ku péči o vlastní spásu
přechází. Opojenost a opilství se liší od sebe,
že ona jest následek, toto skutek; místo
opojenosť obyčejně se překládalo obžerství,
leč toho neznačí ani řecké xogziza4n ani
latinské crapula. Opojenost a opilství mysl
člověka nějakou jakoby mlhou ohalují a
skličují, že na nic matorného nepamatuje a
uvodí na ni dřímotu. duchovní, že nemůže
bdíti ani se modliti, což obojí jasného vě
domí vymáhá a spolu svrcbovaně potřebno
jest, nemáli člověk jak od zloděje přepaden
býti a zahynouti. Podobný zlý vliv na lid
skou mysl vyvírají péče a starosti přilišné,
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ovšem pak zatonutí v nich a nedávají po
mýšleti na věci poslední, že den čen při
stane na člověka znenadála. Tudy dí Pán:
aby nepostihl vás dem onen nenadálý, při
čemž viděti, že den co osobu považuje, která
se člověka přenáhliti a překvapiti strojí. Ze
ale skutečně potřebí bdíti, aby neočekávaně
a z nedojepí nezachvátil nás den ten, doli
čuje Pán, an vece: Nebo jak osidlo přejde
na všechny, jenž na dváři či na obličeji t.j.
na povrchu země sedi, t. j. obývají. Osidlo
jest obraz nenadálosti a spolu nezbytné zá
huby; nemůže osidla nikdo pozorovati, leč
kdo sebe pilen a bedliv jest, a tudy vám
přijde ustavičně připravovati se na den onen,
abyste schváceni a zahubení nebyli. Vzat
obraz ode zvířat, kteráž osidly a sítěmi se
lapají. Praví, kteří sedi, a nedi pouze kteří
bydleji, aby tím označil bezpečnost a ube
zpečilost, ve kteréžto lidé tehdá žíti budou,
o spásu duše nestarajíce se a na soud Boží
nedbajíce. Sv. Justín Tr. 47. zachoval nám
výrok Páně, jehož v písmě nenalézáme, jenž
se potahuje na dobu onu a v němž Pán
svého napomínání k ustavičnému bdění a
modlení příčinu pokládá; Nebo v čem vds
postihnu, v tom vás souditi budu; nebude
již nápotom času ku dávání se na pokání.
Tudy čteme dále u sv. Luky: Bděřež tedy
každého času modlice se; bedlivost jenom
a ustavičná modlitba mohou člověka uchrá
niti. Bdíti a modliti se mají, abysře, vece,
za hodné uznání byli utéci toho všeho, co se

Hlava

Přesnice 3. zrády od Jidáše podejmuti. 7.
Hostina paschálná ; 14. ustanovení vele
bné svátosti; 24. nesnadění se učeníků 0
přednost; 31. o tříbení jich satanem, o
Petrově bratrů svojich potvrzování a jeho
Páně zapření; 35. o nebezpečenstvéchjim
nastávajících; 39. modlitba a mdloby
Páně na olivnici. 47. Zajmuti Páně. 54.
Zapření Petrovo. 63. Potupa Fánu uči
něná; 66. odsouzení Páně od velerady.

1. Přibližoval se pak svátek přes
nic, kterýž sluje pascha. 2. I hledali
velekněži a zákoníci, kterak by Je
žíše zahubili; ale báli se lidu. 3. Vešel
pak satan do Jidáše, jenžto sloul ISka
riotský, jednoho ze dvanácti. 4. I ode
Šel a smluvil s veleknězi a důstojníky,
kterak by ho vydal jim. 5. A zrado
vali se a ujednali se peníze mu dáti.
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stane, zlých těch dříve ode Pána vytčených
věcí a postavili se před Synem člověka;
postaviti se, ovšem s důvěrou a s nádějí
věčné spásy, t. j. byste ostáli před soudem
jeho a ovšem nápotom věčnébláhy se zúčast
niti mohli. Sv. Řehoř praví: Bratři moji,
věnujme předce celou 'pozornost mysli své
onomu dni poslednímu, opravme vady života
svého, změňme mravy zlé, odolávejme statně
pokušením, shlaďme předešlé hříchy poká
ním. A budeme moci postaviti se před
soudce s tím větší důvěrou, čím větší naše
nynější bázeň jest.

Za dnů těch posledních před smrtí svojí
Pán se zdržoval za dne a Sice od rána až
do večera ve chrámě a vyučoval lid, jenž
přiranival si, přivstával sl k němu skoro
ráno, aby ho neminulo ani slovo z úst Páně,
večír pak chodil nocovat na horu očivnici
zvanou, t.j. ne v Bethanii, jenž na hoře
té ležela a kdež u Lazara a sester jeho
Marty a Marie S učeniky přenocovávati
mohl, jak to učinil s neděle na pondělí, nébrž
na hoře na modlitbáchtři poslední noci trval,
bez mála v jeskyni té, která se na hoře tam
ukazuje. A tak vlastním příkladem, dí Beda,
učil modliti se a bdíti tím více, čím blíže
nám přichází poslední hodina. Ještě i po
slední chvíle života svého spáse lidí oběto
val a modlitba jeho měla spásu lidskou za
předmět.

Již pak svatý Lukáš přechází k vy
pravování o utrpení Páně.

XXII.

6. I připověděl a hledal přiležitosti
aby jej vydal bez zástupů.

Místněji o tom Mat. 26, 1—5. Mar. 14
1. Mat. 26, 14—26. Mr. 14, 10. n. Dvojim
jménem Lukáš jmenuje svátek velkonoční,
obyčejnějším jménem přesnic a méně zná
mějším jménem pascha; pascha Co název
hebrejského původu ovšem méně se užíval
u lidi, kteří jazyka řeckého užívali. Obo
jího pojmenování užívá, aby obrátil tím více
pozornost na to, co se památného dne toho
stalo. Jehdá veleknéži a zákoníci hledali,
jakby Ježíše sklidili, ale báli se lidu. Vele
kněžími se rozumějí ti, kdož k vyššímu
řádu kněžstva náleželi a účast ve veleradě
měli. Velekněžími a zákoníky se celá vele
rada či synedrium rozumí. Místo báli se
ale či však čte text řecký báli se zajisté
lidu, klada spojku příčinnou místo odporovné.
Nechtěli, aby záměr jejich prohlesl a pro
hlukl do lidu, aby snad v tom odněho pře
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kážky neměli; a tu se jim shodilo velice,
že se záměrům jejich Jidáš propůjčil a Je
žíše jim vydati přislíbil. Vešel satan do
Jidáse, vece sv. Lukáš; užívá slov, jichž
jinde o posedlých upotřebuje. Ale nemyslí
o tělesné posedlosti, nébrž o duchovní, že
totiž Jidáš srdce své a vůli svou vydal v
moc zlorádci satanovi. Vina jeho tím roste,
že byl jeden z nejužšího stoupenstva Páně,
ze dvanácti apostolů, a tudy sv. Lukáš okol
nost tu přidává výslovně; misto ze dva
nacti čte text řecký z počtu dvanácti. Vy
nechává Lukáš o pomazání Páně, ješto byl
již dřívějšího pomazání od též Marie — jak
se vůbec za to má — 7, 3 7. dotekl. Vesel
ďábel do Jidáše, vece Luk. Již dříve sice
nějak opanoval mysl jeho, an se klonil k
lakomství Jo. 6, 71. Nyní ale celé jeho smý
šlení a dychtění opanoval tou měrou, že
duši jeho ovládl skorem celou, ješto se mu
byl samovolně propůjčoval a vládu jeho sa
mochtě podnikal. I odešel, dí dále Lukáš,
a smluvil s veleknézi a důstojníky, kterak
by ho vydal jim. Dálo se to z lakomství,
jenž, jak dí sv. Leo, cit otupuje a smysl
spravedlnosti zničuje; tím jedem nakaziv se
Jidáš, vydal se v osidla ďáblova a všechna
dobra od Christa na něho přišlá, co prou
dem lethejským odplákl, vece sv. Zlatoust.
A sv. Bernard dí: Vestavě poutníků nikde
jistoty není, ani V ráji, kdež Adam padl,
ani v nebi, kdež Satan se provinil, ani na
světě ve škole Páně, ješto Jidáš se pronc
věřil. Mějme se tedy na pozoru a sílu svou
v Bohu hledejme.

Důstojníci, 3 nimiž se Jidáš o Christa
umlouval, byli vrchníci a představenci nad
stráži chrámu z levitůsložené; o nich 2. Par.
8, 14. Act. 4, 1. 5, 26. Josef V. Z. 6, 53.
Stráž ta musila dbáti o zavírání a otvírání
vrat pří chrámu a všecka stavení opatro
vati, co ke chrámu náležela, jakož i v míst
nostech těch o pořádek a bezpečnost starati
se. Pohlavar jejich měl důstojenství po ve
leknězi první a moc svou skrze mnohé dů
stojníky podřízené provodil. — Chtěl zraditi
Pána bez zástupů, mimo a kromě zástupů,
totiž, aby, jak praveno, nějaký hluk nestal
se, ješto lid Pána se drže mu v tom pře
kaziti mohl,

Tu sv. Lukáš přechází k vypravování
o ustanovení převelebné svátosti.

7. Přišel pak den přesnic, ve kte
rémž musila zabíjeti se pascha. 8. I
poslal Petra a Jana řka: Jděte, při
pravte nám paschu, abychom pojedli.
9. Oni ale řekli: Kde chceš, abychom
připravili? 10. A řeklknim: Aj, když
vejdete do města, potká vás člověk
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jeden, žbán vody nesa; následujte ho
do domu, do něhož se ubírá 11. a
řekněte hospodáři domu: Dí tobě
Mistr: Kde jest jízba, kdebych paschu
s učeníky svými pojedl? 12. A on
vám ukáže hornici velikou prostřenou
a tam připravte. 13. Odešedše pak
nalezli, jak pověděl jim a připravili
paschu. 14. A když nastala hodina,
ustolil se a dvanácte apostolů s ním.
15. I vece jim: žádostí jsem zažádal
tuto paschu pojísti s vámi dříve, než
trpěti budu. 16. Nebo pravím vám,
že od doby té nebudu jísti jí, až když
naplní se v království Božím. 17. A
přijav kalich, díky učiniv řekl: Ve
změte a podělte se vespolek; 18, nebo
pravím vám, že nebudu piti z plodu lozy,
až království Boží přijde. 19, A vzav
chléb díky učiniv polámal a dal jim
řka: Toto jest tělo mé, jenž se za vás
dává, to čiňte na mou památku, 20.
Podobně (vzal) i kalich po večeři
řka: Tento kalich jest nový zákon v
krvi mojí, jenž Za vás vylita bude.
21. Alevšak hle ruka zrazovatele mého
se mnou jest za stolem, 22. A 8yn
člověka sice podlé uložení jde; avšak
běda člověku tomu, skrze kterého vy
dán bude, 23. A oni počali se tázáti

vespolek, kdožby to byl z nich, jenž
to učiní.

Výklad věcí těch u sv. Mat. 20, 17.
Mr. 14, 12. Sv. Lukáš jmenuje oba uče
níky, čehož jiní evangelisté neudávají. Stalo
se to poslání dvou učeníků, když přišel den
přesnic, ze kterých slov viděti, že Pán pa
schu slavil se Židy obyčejnou. Ti, kteří
smyslí, že Pán předchodně paschu světil, ti

| místo přisel překládají přicházel, avšak proti
způsobu mluvy, ješto aorist rá9s nemůže
leč přišel znamenati. Vece den přesnic,
ješto byl ve verši 1. pravil svátek či slav
nosť přesnic, poněvadž o dni jednom mluví,
an slovo slavnost Ke všem osmi dnům svá
tečným prohlídá. Dále dí Lukáš: ve kte
rémž dní musila zabíjeli se pascha £. j.
paschálný beránek podlé předpisu zákona;
tedy ten den byl dnem, v němž druzí vši
ckni Židé slavili paschu a Christus ji slavil
s nimi. Nad to hned niže v. 15. dí Ježíš:
Zádosté zažádal jsem pojísti paschu s vámi;
dle přesvědčení Páně tedy hostina ta sku
tečně byla zákonitou paschou. Někteří vy
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kladači chtěli sice začátečný verš části naší
přeložiti: V němž by se byla měla zabijeti
pascha, a dokládali, že tehdá se nezabíjela,
nébrž na den zejtřejší prý přeložena byla.
Ale překlad ten se příčí souvislosti, nebo
předpokládá, že čtenáři dobře věděli o tom,
že pascha nebyla tehdá slavena. Ale od
kud to věděti mohli? Odkud Theofil, Nežid,
jenž věcí židovských byl nepovědom? Ny
nější Židé zavedli jakési spletené počítání o
té slavnosti, ale nikdá se u nich neděje pře
ložení slavnosti na příští den. Jak Lukáš
klade, tedy poručení o přistrojení paschy
vyšlo od Christa; dle jiných dvou Synop
tiků předcházela otázka apostolů před tím
poručením. Děje se tu, co jsme několikráte
viděli, že evangelisté k hlavité věci prohlí
dajíce o čas a minutu, v níž se dálo a 0
pořádek, v němž se dálo, co mimotnou věc
méněji se starali. Poslal apostoly a poru
čil jim za mužem jíti, jenž žbán vody nese;
nejmenoval ho pro Jidáše, aby věda, kde
sejdou se, nemohl již napřed Pána zraditi,
než velebnou svátost ustanovil, Bylo to ří
zením Páně a jeho předvidem, že se s nimi
potkal muž dotčený ; on uvedl je do domu,
a dle tradice byl to dům Marie, mateře
Markovy. Tam ustolil se Pán, když přišla
hodina; podrobuje se Pán určité hodině, aby
Vyučil nás, jak i nám času a doby šetřiti
náleží ve věcech bohoslužebných. Započínala
se večeře, když slunko již bylo zašlo. Když
se ustolil, tedy pravil: Zádostizažádal jsem,
čili podlé našeho mluvení: Toužebnéjsem
požádal či žádal s vámi pojisti paschu, t. j.
paschálnou večeři. Toužebnost Páně vzešla
odtad, poněvadž večeře ta slavná byla jeho
poslední a tudy zvláštní do sebe měla vý
znam a osobitou důležitost. Při ní zajisté
Pán skončil starozákonný řád předeznačný a
započal řád nové a věčné úmluvy; při ní
ustanovena nejsvětější svátost, jenž jest vrchol,
tresť a Koruna všechněch milostí Christem
zjednaných. A ovšem Pán také co člověk
žádal podlé vyššího směru člověčenství svého
svrchovanou obět přinésti k spáse člověčen
stva, ač nápotom nižší stránka vůle jeho se
na pochvíli toho lekala. Již dříve 12, 50.
byl tužbu tu projevil praviv: Křestem mám
křestén býti a jak stěsnuji se, ažby dokonán
dyl; křestem rozuměl utrpení svoje. Dle té
tužby a žádosti Páně sloula velebná svátost
touženicí a když křestěnce vedeno k eucha
ristii, zpíval se žalm 40: Jak jelen touži po
zdroji vody, tak žizní duše má po tobě,
Bože můj.

Po dvakrát po sobě béře Pán kalich
do rukou svojich; o prvém užívá L. dsš«
Msvocpřijal kalich sobě podaný, o druhém
užívá slova AabGwvvzav samovolně a ovšem
J samotvorně; při prvém jednalo se 0 sta
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rozákonný obřad v. 17, při druhém o usta
novení nejsvětější svátosti (20. v.). Obyčej
obřadný při slavení paschy sebou nesl, že
čtverý kalich S vínem čtvrtinou ovodnělým
od hospodáře posvěcován a stolovníkům roz
dáván býval. Kalich prvý žehnán a jim
podělováno ještě před hostinou, jmenovitě
před jedením hořčin; druhý žehnán a kolo
ván před jedením přesnic; třetí po jedení
beránka před halelem či velezpěvem a čtvrtý
po tomto zpěvu. Kalich, jejž Pán ujímá v.
17. a jímž poděluje apostoly, byl bez mála
prvý z dotčených čtvero Kalichů, ješto se
právě na začátku o něm zmínka děje. Při
něm opětuje Pán ještě zvláště, co předešle
vůbec o celé hostině pravil, že nebude ho
požívati vice, leč až přijde království Boží.
Slov těch užil Pán také později při hostině
té, totiž po ustanovení velebné svátosti Mat.
26, 29.. ku konci veškeré hostiny opětujíc,
co byl hned na počátku jejím pravil a takto
typickou či předobraznou večeři s nově za
loženou posvátnou hostinou spojujíc; ač ně
kterým se vidí, že sv. Mat. a Mar. tu neše
tříce času, slova ta Páně položili později, než
ode Pána mluvena byla. Smysl vyložen Mt.
26, 29. Zdálo se některým, že Pán sám
nepil z kalicha toho, nébrž že jím apostoly
toliko podělil. Avšak hospodář vezdy první
píjel z kalichů a nápotom jiným hostům
dával a Pán zažádal toužebně s nimi paschu
slaviti a ku pasše patřilo ono předpíjení ho
spodářovo, jímž mezi apostoly Ježiš byl.
Paschálná hostina slavena na památku osvo
bození z otroctví. Ve svaté eucharistii se
předchodně symbolika staré paschy vypl
nuje, ješto jest neustálou obětí a svátostí
Nového Zákona; o níihned řečbude. Eucha
ristie jest pravdou starozákonné stinné pa
schy a jest závdavkem paschy nebeské.
Dokonalá svoboda, svoboda synů Božích se
nám dostane tepruv v nebeské říši a tudy,
co tam vyobrazeno, plnou a všestrannou
měrou v nebeské slávě slaviti se bude.

Po skončení obrazné večeře Starého Zá
kona Pán novou založil, započavji tuto sám
a k ustavičnému jí opětování příkaz vydav,
čímž i spravdil výrok Mat. 5, 17. žádného
podstatného předpisu starozákonného nevy
zdvihnav, nébrž jej zdokonaliv a zvršiv.
Tudy napřed vzal chléb a učiniv diky a po
lomiv dal jim a pravil: Toto jest tělo mé,
jenž za vás vydáno bude, aneb lépe dle řeck.
textu: jenž se za vás vydává, kterýmžto
rčením ještě lépe se povaha večeře té co
oběti vyskytuje, ač ovšem také jasněz pře
lohy latinské vyniká. Pod spůsobem chleba
jest tělo Páně a ovšem Christus cel příto
men a svátost ta účastní se toho určení, jež
Christus na se pro spásu člověčenstva přijal,
totiž obětí býti za lidstvo k usmíření a za
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dostiučinění za hříchy, ke vzdávání díků za
veškerá dobrodiní a ke chvalořečení a ve
lebení pro neobsáhlé vlastnosti Boží. Při
této prvé novozákonné oběti Pánu sám kně
zem a obětí byl dle řádu Melchisedecbova
Hebr. 6, 20. Avšak nemělo se na jediném
tom obětném jednání pfestávati a Pán apo
Stolům poroučí: To čiňťe, to Kkonávejte na
mou památku; vece na mou památku, ne
již na památku vyjití z Egypta. Přikázav
to apostolům tím samým je kněžími učinil a
úkonu či ději, jejž vykonávati měli, povahu
oběti uštědřil, tím více, poněvadž i před
obrazová večeře starozákonná povahu oběti
do sebe měla a slovo činiti nejednou v písmě
Starého Zákona toli co odétovati znamená
Lev. 9, 7. Jako tam v Starém Zákoně vy
svobození se dálo a lid israelský novým sa
mostatným lidem se stal, tak i v Novém
tuto založeném Zákoně vysvobození vše
obecné, všeobecná obnova a povšechný ob
rod národů veškerých k novému životu se
stal. Pouhým přijímáním a přičastí pouhou
nevyplnuje se význam slov čřňte to na pa
mátku moji, ano příkaz ten nepřiměřen by
byl, ješto v skutečném přijímání více se
podává než památka, Christus totiž sám
osobně ač svátostně. Tudy i s té strany
vysvítá, že pamatováním oním se obětování
rozuměti musí.

Jakož chléb tak podobně vzal kalich,
podobně požehnal a jim rozdávaje pravil:
Tento kalich jest Nový Zákon v krvě mojí,

jenž za vás vylita bude, či dle řeckého textu,
jenž se za vás vylévá. Viz ostatně u sv.
Matouše 26, 25. Kalich tento ovšem jest
zvláštní kalich, k obřadům Starého Zákona
nepatřičný, ješto, jak jsme již zmínili, Sv.
eucharistie po večeři typické ustanovena;
mylně někteří za to mají, že poslední oby
čejný kalich ode Pána k tomu úkonu po
svátnému obrácen byl.

Slova, jež klade sv. Lukáš, nemnoho
jsou odchodna od slov u Matouše a Marka.
Tito kladou slova Páně takto: To jest krev
má Nového Zákona, jenž za mnohé vylita
bude Mat. 26, 28. Mar. 14, 24. Sv. Lukáš
ale uvádí slova ona takto: Tento kalich jest
Nový Zákon v krvi mé, jenž za vás vylita
bude; se kterými slovy také sv. Pável 1.
Cor. 11, 25. shoduje se, an slova ta uvádí
v tento spůsob: Tento kalich Nový Zákon
jest v mé krvi. V řeckém textu sv. Lukáše
nestojí spona jesť, vulgáta ji klade k slovu
toto: Toto jest kalich Či tento kalich jest
Nový Zákon, podlé čeho slova dálejší Nový
Zákon přístavkem jsou předchozího slova
kalich, tak že slova v krvě?mé nejblíže jdou
k slovům Nóvý Zákon. Avšak předce pro
středně slova v krvi mé také se potahují
k slovu kalich, jak očividno jest, nechce
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meli je bezprostředně se slovy těmi vázati,
jak lépe ze slov sv. Pavla vysvítá. Sv. Pavel
totiž na dotčeném místě klade sponu jesť
tepruv po slovech Nový Zákon a smysl jest
buď: Nový Zákon obsahuje se v mé krvi
t.j. požívání té krve činí člověka účastným
Nového Zákona. Tento smysl očividně nej
bližší jest. Jiní ale vykládají: Tento kalich
Novým Zákonem jest v mé krvi t. j. skrze
krev mou; jest kalich ten Zákonem Novým
proto, poněvadž v sobě chová krev mou,
která za spásu lidstva vylévá se. Smysl
ten nemnoho sice odchoden jest, ale přede
slanému ustoupá. Slova čento kalich jest
Nový Zákon v mé krvi stejný smysl mají
se slovy: dento kalich jest krev má Nového
Zákona a ovšem tedy stejný význam dávají
se slovy Mat. a Mr.: to jest krev má Nového
Zákona. V kalichu dí Pán býti krev jeho
smírnou Rom. 5, 25. 5, 3., která jižjiž vy
lita býti ma. An vece v mé krvi, udává
tím ohledem na krev při ustanovení staré
úmluvy vylitou, že nová ta úmluva nezavírá
a neosnuje se v krvi zvířat obětných, nébrž
v krvi samého Pána, jenž v kalichu tu pří
tomna jest; o tom viz u Mat. Ostatně slova,
která za vás vylita bude, očividně táhnou
se k slovu krev, ač v řeckém textu proti
pádnost a nějaký výšin z vazby se nalézá,
an slovo cinazt v dativu a slovo sxyvvó
pevov V nominativu položeno, což nejednou
v písmě Mr. 12, 40. Jak. 3, 8. a u jiných
spisovatelů přichází. Přísudek logický či
myslový jest krev, ačkoli gramaticky slova
se výšinem ku kalichu potahovati zdají.
Takto se shoduje vazba ta se slovy ostat
ních dvou synoptiků, kteří slova vyhla k
slovu krev potahují. Předce ale někteří vy
kladatelé přísnou vazbu tuto býti pravíce,
slovo vylít se slovem kalich vázají, což ovšem
možno, avšak nedává jiného smyslu, leč že
krev v kalichu jsoucí vylita bude. Zdála
se vazba tato vykladačům býti podporou
výkladu o skutečné krvi Páně v kalichu
apostolům rozdávaném, avšak očividně pod
pory té zhola nepotřebí, ješto důvodové ne
odolatelní veškeři přítomnosti a skutečnosti
té bájí, o čemž u sv. Mat. na dotčeném
místě dosti povědíno. Krev druhdy na vě
řejích Israelitů skropená zachovala prvoro
zence jejich, krev Christova zachovává celý
svět, dí sv. Zlatoust, a jinde dí: Christus
nám ustrojuje a upravuje stůl; nepůsobí to
člověk, že darové položení stávají se tělem
a krvi Páně, nébrž on sám, jenž na kříži
za nás ukřižován byl. Kněz zastoupá jen
místo Páně, když vyslovuje slova, sama ale
moc a síla a milost jde od Boha. To jest
tělo mé, dí, slova ta přejinačují dary ty.
Jakož slova: Rosťteža množte se, ač jednou
jen pronesená přírodě naší navezdy moc plo



Lukáš XXII. 7—28. Pán slaví paschu. 24—34. Odměna apostolů ; o zapření Petrovu.

diti a roditi uštědřila, tak ono slovo jednou
vyslovené působí až do příchodu Páně na
každém oltáři dokonalou oběť. Nedí Pán:
to jest obraz těla mého, vece Theodor Mopsv.
něbrž dí: lo jest tělo mé uče, že darové po
žehnáním v tělo a krev se proměnují. Opět
dí Bossuet: Nepraví, aby chléb a víno nám
bylo památkou těla a krve jeho, nébrž velí,
abychom činíce, co přikázal nám činiti t.j.
přijímajice tělo a krev jeho na něho pama
tovali. Třikráte se vylévá krev Páně, na
kříži, na oltáři, v srdci našem ; srdce naše
měloby svatým oltářem býti, ale bývá tytýž
novým křížem pro Christa.

Po dokonaném ustanovení velebné svá
tosti pravil Pán v. 21. Avšak ruka zrazo
vatele mého se mnou jest při stole. Syn
člověka sice podlé uložení jde, ale béda člo
věku tomu, skrze něhož vydán bude. A po
čali se tázati, kdo by to byl, jenž to učtní.
Avšak, vece Pán, ačkoliv krev vyliti hodlám,
ačkoli svrchovaný důkaz lásky vydati se
strojím, předce zrádce můj se mnou zasto
lem sedí a mne již již zraditi dychtí. Byla
však zráda ta v jejich očích tak velikou
zbrodní, že se vespolek tázali a skoumali mezi
sebou, kdo by to učiniti chtěl. Ovšem ale
pro nás věc ta zjevná jest a nám nenáleží
se již tázati, nébrž na kolena padati a pro
siti, abychom ho nezrázeli mravy svými.
Co tu o zrádě praví Pán, nyní po uštano
vení svátosti pravil, jak Lukáš výslovně ta
slova nyní klade. Dle jiných evv. Mat, 26,
21. Mr. 14, 18. pravil to Pán hned na za
čátku hostiny ; avšak nic nevadí, pročby Pán
nebyl dvakrát a vícekráte o zrádě té mlu
vil a po sv. večeři a ustanovení velebné
svátosti výstrahu onu opakoval. Ovšem pak
podle toho Jidáš přítomen byl přirozdávání
posvátném a sám těla a krve Páně účast
ným stal se a tak byl prvým přijímatelem
nehodným a spolu očividným potvrditelem
pravdy, že kdo jí z velebné svátosti neroz
soudě, ji k záhubě svojí požívá. O tom viz
níže u sv. Jana 13, 27., kdež věc tu míst
něji rozbírati potřebí. Ostatek slova ruka
zrádce mého na stole jest, ruka jenž mne
vydá, mají zvláštní povahu tragickou do sebe.

Poněvadž ale Pán připomněl o království
Božím, a o tom, že tam Ssnimi nevýslovnou
hostinu držeti bude, tudy jim připadla myšlén
ka o přednosti, jak o tom sv. Lukáš dále
mluví.

24. Stal se pak i spor mezi nimi,
kdo by z nich viděl se býti větším.
25. Rekl ale k nim: Králové národů
panují nad nimi a vladatelé jich dobro
ději slovou. 206.Vy ale netakto, nébrž
kdo větší jest mezi vámi, staň se jako
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nejmenším a náčelník jako služitelem.
27. Nebo kdo větším jest, stolovatel
čili obsluhovatel ? Neliž stolovatel? Já
pak v prostředku vás jsem jako služitel.
28. Vy ale jste, jenž jste vytrvali
se mnou v pokušeních mojich. 29. A
já odkazuji vám, jakož odkázal mně
Otec můj, království, 30, abyste jedli
a pli za stolem mojím v království
mém a seděli na trůnech soudíce dva
náctero pokolení Israelské. 31. Vece
pak Pán: Simone, Simone, aj satan
vyžádal vás protříbiti jako pšenici. 32.
Já však prosil jsem za tebe, aby neu
stávala víra tvoje a ty někdy obrátě
se utvrd bratry svoje. 33. On pak
řekl jemu: Pane, s tebou hotov jsem i
do žaláře 1 na smrť jíti. 34. Ale on
řekl: Pravím tobě, Petře, nezapějednes
kohout, až třikráte zapřeš znáti mne.

O hádce této o přednost mezi apostoly
zpor mezi vykladači trvá, zda skutečně ten
kráte stala se pro nějakou příčinu, aneboli
Pán se táhne ke dřívějším vadám Mat. 20,
25. n. 19, 28. Luk. 9, 46. Zdá seněkterým,
že Pán na předešléapostolův o přednost sváry
zpomenuv zyni po svaté příčastiještě jednou
jich ku pokoře napomínal a od žárlivosti a
závisti odváděl, Leč lépe klademe svár ten
jiným od oněch dotčených býti, a sice zporem,
jenž při poslední večeřibuď na počátku, buď
při umývání jim ode Pána nohou, buď při
rozsazování jich ode Pána na místa k hostině
mezi nimi vzešel; buď také, a to nejpřípadněji,
při onom zrády Páně zapírání a věrností
svou se zamlouvání povstala nějaká pře mezi
nimi o předek. Váda ta nyní, když Pán již
o konci a dokonání byl mluvil, tím spiše
zajíti mohla, ješto každý dověděti se dychtil,
jakého se mu dílu V novém tom domaělém
ode Pána již osnovánu býti majícím krá
lovství dostane. Zdá se to jíti ze slov:
Stala se pak řaké hádka; netoliko totiž ota
zovali se, kdoby z nich měl Pána zraditi
(v. 23.) nébrž při tom vypukla opět ta žár
Jivost mezi nimi, jaké nesnadně zbýti mohli.
Napomínaje. Pán k nepánovitosti naráží na
titul, který se dával mohutníkům a velmožům,
dobrodinců, dodrodějů, aneb podlé našeho
milostivých a abstraktně Milostí.Výklad viz
u Matouše 20, 25—28., kdež Pán podobně
odpověděl. Dí: Králové národů panují nad
nimi a vladatelé jich dobroději slovou. Vy
ale ne takto, něbrž kdo větší jest mezi vámi
staň se jako nejmenším a náčelník jako slu
žitelem. |Porovnává říši světskou a říši Boží
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vespolek a klade, že v říši Boží apostolé
prvenství drží. Ale v tom jest rozdíl mezi
oběma říšema, že vládcové světští panují a
blahoději slují, předstojicí církve ale slouží.
Titul dobrodějů a Euergetů se přečasto dával.
Přednost v církvi záleží v posluhování a
v podnikání obětí pro lidstvo. Panovati, abys
panoval, padá na Boha, ty ale čím větší
důstojnost máš, tím víceslužiž. Zde u Lukáše
dí: Kdo z vás větší jest, kdo předkuje, an
byl tam u sv. Matouše a Marka 10, 43.
pravil: kdo chce býti větším; u Matouše a
Marka prohlédal ke vnitrnému důstojenství,
jehož může člověk dojíti jenom pokorou,
tuto u Lukáše prohlédá ku postavení a stavu
vznešenějšímu a velí, aby kdo postavení
v církvi má vyneslejší, schýlel a snižoval
se, aniž více osoboval sobě nežjiní. Odvolává
se Pán při tom na příklad svůj, an mezi
uční svými choval se co jim rovný, ano co
sluha při této hostině. Já uprostřed vás jsem
jako služitel. Pán prohlídá dle nejedněch
vykladačů k umývání nohou apostolům ; avšak
1 mimo umývání to Pán nejednou jindy mezi
apostoly službu nějakou konal, již od apostolů
mobl požádati. Nad to pak vůbec veškeren
život jeho byl službou, an nepřišel Mat.20,
28. Mar. 10, 45., aby mu slouženo bylo, nébrž
aby jiným lidem sloužil.

Avšak Pán ku poučení 0 pokoře přidává
také spolu pochvalu apostolů a slíbí jim, že
za to jejich k službám jeho trvalé se pro
půjčení na onom životě vlády a slávy dojdou.
Praví: Vy ale jste, jenž jste vytrvali se mnou
v pokušeních mojich, a já odkazuji vám krá
lovstvi, abyste jedli a pili za stolem mojím
v království mém a seděli na trůnech soudice
pokolení Israelské. Vytrvali jste v pokušeních
mojich t. j. nebezpečích a protivenstvích,
potupách, pronásledovánich, jimiž Otec ne
beský chtěl skusiti a před světem projeviti
neobmezenou poslušnost moji. Za tu vytr
valost vaši Já vám určuji čili odkazuji co
poručenství závětem nějakým ; slovo to, jež
tuto Lukáš klade, přečasto o odkazech po
smrtných se béře, a tudy Pán tuto jako
v závětě před smrtí sejiž nacházeje apostolům
pro jejich při něm vytrvání odkazuje sedání
na trůnech, o čemž Mat. 19, 28. Přidává
jako mně odkázal a určil Otec; nebo Pán
zmařil se a stav se sluhou Zasloužil sobě
jména a slávy u Otce, jak vece Fil. 2, 6., to
jest véčného nad světem kralování, Ostatně
slova Páně: a 7á odkazuji vám jakož mi
odkázal Otec království, abyste jedli za sťolem
mým a seděli na trůnech dvojím spůsobem
bráti se mohou, podlé toho, jestli částici jakož
k božskému úradku aneb k stejnotě odká
zaných věcí táhneme. V případě prvém dí
Ježíš, že mu Otec odkázal království k tomu,
aby ty, kdož u něho vytrvají, odměnil krá
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lovstvím. V druhém případě praví Pán: Já
vám odkazuji veškero své království se všemi
dokonalostmi. Rozdíl není velik, jednak předčí
prvnější vazba podlé slov Páně Mat,20, 23.,
kdež praví Zebedeovicům, že ne on, nébrž
sám Otec připravil komu chtěl království
nebeské. Nedává se království vznešenému
rodu, ani bohatstvu, ani důstojenstvím, ani
učenosti, ani vtipu, ani důmyslu, nébrž vy
trvalosti v pokušeních. Místo, abyste seděli,
čte text řecký a seděli budete či zasednete
což větší důraz do sebe má bezprostřednou
jistotu ohlašujíc. Praví na trůnech či pře
stolech, velestolech, a nedí na dvanácti trůnech,
jak ještě pravil u Mat. 19, 28., poněvadž Jidáš
se již důstojnosti té znehodnil. Mají tedy
apostolé posud v nebi velkou vládu. Ale
aby snad nezbrdli pro velikou důstojnost,
připomínájim Pán mdlobujejich a sice Petrovi
vůdci jejich.

Rozmluvu Páně s Petrem má jen av.
Lukáš a slovy řekl pak Pánjiode předešlých
věcí odděluje. Poněvadž sv. Luk. neudávápří
ležitosti a námětku rozmluvyté, tudy někteří
rukopisové slova řekl pak Pán vypouštějí a
bezprostředně se předešlými spojují. Sv. Mat.
(26, 38.) a Mar. (14, 30.) předpověď Páně ku
Petrovi o zapření jeho pravenou kladou něco
později, při cestě na Olivnici, avšak rozmluva
taková se očividně dvakráte vedla, a ta u
Lukáše, jenž dřívěji se dála, od pozdější dobře,
ano docela se povahou svou liší. Dí Pán:
Simone, Simone ! a odvojením tím výstrahu
svoji zveličuje. Salan vyžádal vás, vece Pán;
vyžádal, jak tam Joba 1, 6., aby vás pod
moc svou dostal, vyžádal si od Boha, aby
vás tak umilostněných a podnešených po
koušeti mohl; ovšem míní se pokušení k od
padnuti ode Pána, jak se to při Jidáši po
dařilo. Chtěl satan, aby mohl vás proťříbiti,
opálati, prositovati, prosívati, jak se na říčici
protřibuje, přesýpá, přetřásá, řešetuje, pře

"třípá, abyste totiž plevami shledání byli a
propadli aneb zaváti byli od větru, t.j. usi
luje vás v záhubu uvésti. Ku Petrovi obracuje
se co k hlavě apostolů a co k tomu, od něhož,
Jak se tudíž dokládá, apostolé potvrzeni býti
měli. Ale Pán nedopouští, aby satan tou
měrou, jak zamyslil, potřásal apostoly, nébrž
v povědomí do sebe větší moci udává pro
středek, jehož užil proti pokušením těm. Já
však prosil jsem za tebe, aby neochabla víru
tvá. Modlí se za Petra jenom, ač pravil, že
satan veškery apostoly tříbiti hodlá a tudy
nebezpečí všem nastalo a tedy také všechněm
modlitby Páně potřebí bylo. Vyžádal vás
praví tam, a tudy praví za tebe a nedí za
vás, čím naskýtá, že Petr jest předním a
náčelníkem apostolů a že od jeho buď ve
víře ochabování buď ostrabování také nebez
pečí ostatnich apostolů buď se zvyšuje buď
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zmenšujese. Dopouští se pokušení na apostoly,
ješto nemáse vůle jejich k dobru nutiti, nébrž
svobodna ostávati a spolu má se křehkost
Jidská poznati a půtka i boj se ve vítězství
obrátiti. Potřeba bylo, aby očistila a opravdila
se cnost jejich a zvláště, aby Petr pokléskou
svojí naučil se pokoře a vlídnosti, šetrnosti
a shovívavosti při vedení úřadu svého. Ale
neměla bouře ta sahati na kořen, nébrž ně
který jen lupen odváti měla; totiž některé
bojácné řeči z úst Petrovi vyvábiti, vynořiti
a vyronitl mohla, ale kořen víry měl nedotknut
ostati a láska jeho ku Pánu neměla vyhasnouti,
právě jak Joba dáno satanovi pokoušeti, ale
s tou výbradou, aby nesahal na život jeho.
To jest, co praví Pán: Já prosil jsem za
tebe, aby neochabla víra tvá. Já ale prosil
jsem; di s důrazem Já v protivě k satanovi,
tříbiteli. Prosby té vyslyšením Pán dokona
jist jsa dokládá: Typak se své strany obráté
se a pokání z onoho pádu učině polvrd bratry
svoje t. j. buď jich podporou, aby u víře
svojí nezviklali se. I zde přednost sv. Petra
ale i povinnost primátu vyličuje a ovšem
ukazuje, že dochvilným zapřením svojím Petr
neměl ztratiti té, již mu Pán udělil přednosti
a prvotnosti. Jsou tedy tuto ode Pána samého
apostolé ku Petrovi, jsou na něho a potvrzo
vání jeho odkázáni. Tím více to platí o jich
nástupcích a o veškerých věrcech jiných, a
v Petrově poklésku a nepřervaném jím prvo
tenství jeho naznačuje se, že osobná nehod
nota papežova neroztrbuje svazku, jimž ve
škerá církev ku primátu římského papeže
zavázána jest. Modlitba Páně posaváde ve
své moci a působnosti trvá a nedopustí nikdy,
aby u prvé stolice církve pravda se vytratila
a potvrzováníu víře přestávalo. Potvrzováním
vlastní potvrzování se míní, jak na příklad
Act. 14, 21. praví se, že Pavel a Barnabáš
potvrzovali a upevnovali novokřesťany u víře
v Antiochii Pisidijské, v Listře a v Derbě.
Někteří interpreti praví ve slově obráté se
býti hebraismus, an prý se má přeložiti r:děj
ty opět čili ty na odrat; avšak proti spoji
tosti se toho podjímají a násilí slovům Páně
činí, an v.34. © pádu Petrově řeč jest, aniž
také hebraismu toho někde v novém ba ani
vStarém Zákoně nalézati. Co dále Petr za
přisáhá se a jak Pán jemu úpadek předpovídá,
o tom víz výklad u sv. Mat. 26, 33. nn.
Pravil Petr: Pane, s tebou hotov jsem ť do
žaláře i na smrt jíti. Slovo: S tebou klade
napřed a vynořuje horoucí svou ku Pánu
lásku. Zdálo se mu nemožno, aby se něja
kou měrou mohl Pánu zpronevěřiti. Člověk
nemá z přítomného rozloženísvého a ze své
nynější sklonnosti souditi o povaze, kterou
V čas pokušení míti bude. Nic není nám
tak skryto jako my sami a marnost naše a
naše sebeláska nám tají slabotu a mdlobu
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naši. Nestačila ani Páně výstraha Petrovi,
o sobě něco takového věřiti a se na pozoru
míti. Pro pokušení třeba zvláštné milosti
Boží, jenž by osvítila srdce naše a je sobě
samému ukázala. Ale památno, že Pán při
tom neužívá slova: Símone, Šimone, jak dříve,
nébrž Fetře praví, což má ovšem ten význam,
že Petrem t. j. prvencem a hlavou církve
býti nepřestane tenkráte, když dochvilněklo
pýtne. Proto také o jediné víře mluvil Pán,
že totiž prosil Otce, aby neochabla víra jeho,
ač ovšem ďábel apostoly také k jiným věcem
a netoliko k nevěře vábil. Vyslyšán byl i
v tom Pán pro svou úcíu Hebr. 5, 7., kterouž
k Otci nebeskému projevil a Petr, ač do
chvilně zapíraje Pána, neochábl na víře, což
i o nástupcech Petrových platí, ač někdy
snad zdátí se mohli, že na chvěli viklali se
od víry na př. Honorius I., Vigilius, předce
prosba Christova působila vezdy, aby ne
přestávala a neochabovala víra jejich, ješto
víra veškerých křesťanův od víry Petrovy
a jeho nástupců závisí. Stálosť víry té, dí
sv. Leo, která na předním z apostolů chválena
byla, ustavična jest, a jakož trvá to, co Petr
v Christu věřil, tak trvá to, co Christus v Petru
ustanovil. A sv.Bernard vece vlistu k Inno
centiovi II.: Slušno, abychom před tvou apo
stolskou stolici vše nebezpečí a všechna po
horšení přinášeli, aby tam lék vzat byl, kde
vira nikdá ujmy netrpí. To jest přednost
stolice té, o níž Pán pravil: Já modlil jsem
se za tebe, aby neuchabla víra tvá a tudy se
i to, co v řeči Páně následuje, od nástupce
Petrova žádá: Ty pak potvrzuj bratry tvoje.
Ostatně jsme již pravili, že předpověď o za
pření Petrově Pán jemu bez mála několikráte
opakoval, a že tudy mezi evangelisty odporu
a půtky není, když slova Páně při různých
příležitostech uvádějí. Sv. Augustín consens.
evg. 3, 2. myslí, že se to třikráte dálo a
jiní za to mají, že dvakráte se to sběhlo.

Bylo ale pro apostoly potřebí, aby upo
zorněni byli ještě na jiná nebezpečí, která
jim nastanou a na důvěru, kterou při nich
v srdci svém obnášeti mají. O tom nyní ná
sleduje; jest to vlastivo svatému Lukáši.

A řekl jim: 35. Když jsem poslal
vás bez měšce a mošny a obuvi, zdali
se čeho nedostávalo vám ? 36. Oni ale
řekli: Ničeho. Rekl tedy jim: Ale nyní,
kdo má měšec, vezmi jej a podobně i
mošnu; a kdo nemá, prodej roucho
svoje a kup meč. 37. Nebo pravím
vám, že ještě to, co psáno jest, musí
se naplniti na mně: (Is. 53, 12.) A
se zločinci počten byl. Nebo 1 to, co
mne se týká, konec má. 38, Oni ale
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řekli: Pane, aj dva meče tuto. On
pak vece jim: Dosti jest.

Mluvil Pán o pokušeních, která na ně
ustrojí satan; tu mluví 0 nenávisti, kterou
je svět pronásledovati a stíhati bude. Dosa
váde všechny věci dobře pro ně plynuly,
ana jich přítomnost Páně a péče jeho strá
žila a hájila a jim srdce lidská nastrojila,
že je všady vděčně přijímali. Nyní ale na
stává doba jiná, kde se již nebudou moci
na Pána tou měrou jak děti nedorostlé na
otce spoléhati, všeho opatření od něho oče
kávajíce. Nyní, an dospěli a an sami do
světa jíti mají, musejí se ozbrojiti zbraní a
zásobiti na cestu sami, pokud toho opatrnost
vymáhá; nebo ač jim Pán pomoci své a
svéhopřispění nijak neodpírá, chce jednak,
aby již sami co zletilí a z poručenství od
rostlí mužové v tom, co k vedení apostol
ského úřadu potřebí, se opatřili. Když jsem
poslal vás (kázat) bez mošny, měšce a obuvi,
zdali jste v čem nedostatek měli? © poslání
tom viz výše 9, 3. Mat. 10, 9. Tenkráte byl
dobrý stav a věci se na dobré míře pova
hovaly. Ale nyni jinak; Nyni kdo měšec má,
vezmi jej a také mošnu. Půjdete do Světa,
jenž vás nenáviděti a vašemu učení odpírati
bude. Nyní již sami pečovati a prostředků
k živnosti na cestách evangelických píleti
musíte. Ano více ještě vece Pán: Kdo ne
má měšce a mošny, t. j. peněz potřebných a
stravy na Cestu, len prodej roucho, či jak
v ř. textě plášť, a kup meč, t. j. prodej byť
i to roucho, jehož nevyhnutelně na cestu ne
potřebuješ, aby sobě meč zaopatřil. Nechce
Pán doslovně býti slyšán, nébrž věcmi těmi
obrazně a konkretně vyličuje stav jich ny
nější docela jiný, nežli byl dřívěji. Obraz
vzat ode strojení se na cestu do kra, iny ne
hostinné, kdež tedy zásoby potravy, jenž se
mošnou či torbou vyznamenává, a peněz na
cestu zméscem naznačených potřebí bývá.
Kdo tím zaopatřen, ten cestu svoji směle
nastoupiti může, ostatně důvěru ve prozře
telnost Boží pokládaje. Kdo ale zásoby té
potřebné nemá, ten si po cestě toho hledati
musí a ovšem při nenávisti světa v tom
8 odporem se potká, kdež sebe hájiti a za
stávati jemu přijde. A to jest smysl slov:
kup meč. Nechce Pán, aby skutečně tak se
dálo a nemíní, žeby se měli mečem hájiti,
an toho Mat. 26, 52. zapovídal a Mat. 5,
38, 39. a jj. učil, že zlo dobrem odpláceti
máme. Nébrž takto mluví pro smyslné a
zřejmé ukázání toho, jak nyní svět proti
nim povstane a jak se na odpor a boj proti
světu mají strojiti. Ostatně Pán sice nejblíže
tuto nemluví o duchovní stravě a duchovním
meči, avšak sličně ač ne vykládati, avšak
obrateti předce můžeme slova jeho ke smy
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slu duchovnímu a torbou a měšcem duchovní
zásobu k udržování a chování duchovného
života, mečem pak zbraň duchovní Ef. 6,
16. 17. 1. Thess. 5, 8. Hebr. 4, 12. k ne
tělesnému bojování 2. Cor. 10, 4. rozuměti
můžeme.

Takovou pak prozřetelnost a opatrnost
Pán odůvodnuje, an vece v. 37: Nebo pra
vím vám, že ještě to, co psáno jest o mně,
naplnili se musi. Jes. 53, 12: Se zločinci po
ložen jest. Di Pán: Ješto na mne, na mistra
a Pána vašeho takové věci přibudou, že
mne k zločtncům počtou a Co Sstakovým
se mnou naloží, čeho vy jiného se můžete
nadáti, leč pronásledování a protivenství?
Nebo není učenik nad mistra Mar. 10, 24.
J. 15, 20. Di: Ještě to, že se zločinci počten
budu, musi se naplniti; prohlidá při tom ku
proroctvím jiným, která se již na něm vy
plnila. Slova vzata z Jes. 53, kdež o sluhovi
Hospodinově předpověď se nalézá; sluhou
tim jest Christus. Dokládá ještě: Nebo věci
ty, Jeně týkají se mne, konec maji, t. j. ke
konČ přicházejí, jak jiné věci konce a vy
plnění svého došly. Nyní vrchol a konec
všech proroctví počíná a neustane se vy
plňovat, až se vyplní. Tím pak, že veškeren
život a veškero působení moje konce dochází,
tím se vyplní slova Isajášova; a tudy Pán
užívá Částice nebo na důkaz, že již i ten
výrok o zločincich na něm dozrává maje
se vyplniti. Jiní slova konec maji berou ve
smyslu: konec míti musejí, leč výkladu před
nějšímu ustoupiti musí výklad ten, ješto
onen doslovněji se nese. V řeckém textě
stojí: TG nsoi čnoť, guae de me sunt, bez
místnějšího určení a tudy někteří doplňují
slovy: Co psáno jesť, jiní slovy: CO se mne
týká, či co ode mne vykonáno býti má. Ač
to obojí na totéž vyniká, poněvadž veškery
věci, děje a činy Páně v Starém Zákoně
předvidány a předpovidány. Praví: Věci,
jenž se mne týkají, končí se; nedí já konec
vezmu, aniž se mnou konec bude; nebo smrt
nezvitězila nad nim.

Slyševše ta slova apostolé pravili: Pane,
aj dva mečové. Nerozuměli očividně slovům
Páně, tak jak i my se smyslu jejich nyní
ještě pracně dobíráme; podobně byli nepo
chopili řeči Páně o kvasu fariséů 12, 1, Do
mněli se bez mála ano jistě, že se tu jedná
o zbraň a zbroj k hájení sebe před nepřá
tely. Odkud apostolé dva meče vzali, jestli
se jimi zaopatřili již dříve nepřátelů se bo
jíce a Pána jimi zastávati hodlajice, aneboli
náhodou je nalezli v domě tom, kde se ve
čeře dála, nevíme; ale mečové to byli, jak
písmo dí a nikoli jen nějaká plekna či nože
obětné, k zabíjení totiž oběti příhodné. Pán
nevykládá jim místněji slov svojich, poně
vadž nyní k tomu kdy nebylo a poněvadž



Lukáš XXII. 39—46. Modlitba Páně na Olivnici.

apostolé sami zkušeností svojí pravého smy
slu slov oněch dojíti měli. Měli totiž sami
očitě viděti, že Pán dobrovolně se vydává
v utrpení, aniž se nějak brání, ano ani se
brániti nedopouští a měli sami ze vlastní
zkušenosti poznati, že zbraně církve jsou
duchovní Ef. 6, 7. a ty ovšem 2. Cor. 10,
4, mocné ke zkažení všech nepřátelských
ohrad a k podrobenívšelikého rozumu Ksluž
bě Christově. Proto Pán zkrátka a vlídně
všeliké dálši rozbírání přetíná pravě: Dosti
jest, není mečů více potřeba. Z odpovědi
té aspoň toli odvětovali sobě apostolé, že
Pán nemluví 0 zaopatřování se mečemi a že
nevelí meči se hájiti, nebo takto by nebylo
dvou mečů postačovalo. Jiní myslí, že Pánslovytěmi:© Dostijestchceříci;Dosti0
tom; ale bližší jest výklad onen; ači tento
výklad téměř na stejný rozum naráží, předce
příčen jest slovům řeckým: úxavóv čozuv.
Dvéma mečema namítá Pán, že zlé věci na
něho a na apostoly se valí; na dvou mečech
přestává, aby ukázal, že dobrovolně trpí, a
že v církvi duchovná zbraň vládnouti po
vinna. Ostatně z místa tohoto někteří dovo
dili, že v církvi dvojí meč jest, duchovný a
časný; jiní dvěma mečema rozumějí Starý
a Nový Zákon, jiní svatou náuku a čisté
mravy, jiní jinak upotřebují a obracejí dva
meče tyto. Leč to nejsou již přesní a strozí
výkladové, nébrž jsou obratové a užitby
slov Páně.

Již pak počala ta půtka a boj ten,
v němž se na Pána s krutostí lvů vysuli.
Co následuje, to Lukáš s jinými evang. spo
lečně vypravuje.

39, A vyšed ubíral se podlé oby
čeje na horu olivnou, následovali pak
ho 1 učeníci. 40. A přišed na místo
řekl jim: Modlete se, abyste nevešli
Y pokušení. 41. A sámse odrazil od
nich jako mna dohodění kamenem a
poklek na kolena modlil se 42. řka:
Otče, chcešli, přenes kalich tento ode
mne, však ne moje vůle, něbrž tvoje
staň se. 43. Ukázal pak se jemu an
děl s nebe posiluje ho. A ocitnuv se
na sotnách snažněji se modlil, 44. A
stal se pot jeho jako krápěje krve te
koucí na zemi. 45. A vstav od mo
dlitby a přišed k učeníkům nalezl je
spáti pro zármutek. 46. I vece jim:
Co spíte? Vstaňte, modlete se, abyste
nevešli v pokušení.

Výklad Mat. 26, 36—16. Mar. 14, 32—
42, Sv. Lukáš nejkratčeji z evaagelistů o
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duševnýeh útrapách Páně mluví. Vynechává,
že Pán tři apostoly dáleji s sebou pojal a

vynechává o tom, že Pán třikrát modlitbu
svou konal a pokaždé se k apostolům vrá
til; vypravuje jenom třetí modlení Páně,
ale přidává okoličnosti, jichž u dvou jiných
synoptiků není. Vyseď totiž z domu, kde
večeři poslední s apostoly slavil, dral se na
Oltvnici dle obyčeje, an tam po několik nocí
nocoval na modlitbách trvaje. Přišel na mí
sto, vece Lukáš, kam přijíti totiž a kde mo
dliti se obmýšlel. Tam se odtrhnul od učňů
či jak vlastně řecký text má odtržen, odvlečen
byl od nich, avšak ne mimovolně, nébrž sa
movolně se odrazil, chtěje býti samoten a
sím hodlaje sotny podstoupiti. Vzdálilse, ale
vzdálení to dálo se s nějakým bojem, an
by, jak se zdá, byl jinak u apostolů zůstal.
Oddálil se na dohod kamenem od místa, kde
Petra a Zebedeoviců zanechal, tak že ovšem
od nich a jiných učeníků viděn a slyšán
býti mohl. Pán osamotě se modlil; činil to
i jindá, tím více nyní, an nastoupala strast,
kterou on sám jedině podstoupiti mohl. Místo
chcesli, přenes kalich ten, čte řecký text
důrazněji b2z dověty: Chcesli přeněsti kalich
ten; dovětu Páa nevyslovil pro náramnou
bolest a pro okamžité se poddání vůli Otco
vě. Lukáš, jak praveno, dvojího předchozího
modlení a od něho povstání Páně vypustiv
a Mat. 26, 40. 43. jenom o třetím ději Páně
vypraviv přidává, čehe jiní evangelisté ne
mají, o pocení se krvi a 0 posilení Pána od
andělů. Ukázal se mu anděl, vece, a posi
loval ho. A padnuv do soten snažněji se
modlil. A stal se pot jeho jako krápěje krve
tekoucí na zemi. Anděl ukázal se tepruv při
posledním stupni, když sotny a úzkosti Páně
vrcholu dostihly. Podlé člověčenství trpěl
Pán za doby zmaření svého Fil. 2, 7. ana
čas stav se menším než andělé Iebr. 2,9.w9:,

Leč bylo to posilení a poslání od Otce, jímž
„přinesl anděl odpověď Otcovu, že ovšem
vůle jeho jest, aby Syn trpěl, ana spása
lidstva jenom takto může vykonána býti.
Opustila tu Pána všechna vniterná útěcha
či raději on se jí sám odřekl, aby do té
krápěje kalich útrap vypráznil. Již u sv.
Mat. jsme připomenuli, že se tn Pánovi na
manuly všechny hříchy světa předešlého,
nynějšího a budoucího a veškeré to ohromné
břemeno tížilo a shýbalo duši jeho; tížilo

duši jeho jasné představení svízelů všech
něch, které na lidi pro hříchy jich přibu
dou; tížily Pána ony bolesti náramné, jež
podstoupiti měl a jež přede zrakem jeho
v celé své hrůze stály. Nad to tělo Páně
nebylo otuženo, jak bývají těla, jenž neustále
ve válkách se pohybují aneb těch otroků,
jenž neustálým týráním lidských pánů k bo
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lestem otupějí. V té nevýslovné úzkosti,
v těchto nevymluvitelných sotnách Pán při
jal posilu od anděla, jak od lidi 8, 2. přijí
mal stravné a peněžné pomoci, an tu nikdo
leč Otec útěchu dáti nemohl. Který anděl
to byl, zda Michael co strážce církve či
Gabriel, v jehož jménu zdá se úřad posily
obsažen býti, čili nějaký anděl jiný, o tom
darmo se tázati, jakož o postavě, v jaké se
ukázal, marně bychom se dohadovali. Zdá
se jednak, že anděl netoliko duchovnímu
zraku Páně, nébrži tělesným očímjeho zje
vil se a od apostolů spatřen byl, čemuž
všecko nasvědčuje. Přibyl pak s nebe anděl
s posilou ku konečnému úsilnějšímu duše
vnému boji, načež Pán snažnějí se modle
ostatek půtky té podnikl, při níž sťal se
poťjeho jako krápeje krve. Snažnéji se mo
děil dílem, že od anděla přijal posilu, vět
ším ale dílem, poněvadž na něho sotny do
rývaly. Někteří slova: Sťal se poť jeho jako
krápeje krve, vykládali příslovně, jakoby
neznamenala leč: potil se až do té krvet.j.
náramný pot na Pána se shrnul. Avšak slova
Lukášova více značí a výkladu onomujiž
se příčí to, že krůpěji nevytýká sv. Lukáš
obyčejným slovem ozavwv aneb ozalavna,
nébrž slovem 9oóuboc, jenž značí chomáč
sedlé a sražené látky nějaké a jmenovitě
krve Just. Tryf. 103. Slovo Jako (krápěje)
mírní slova ta a namítá, že látka potu Pána
nebyla čirá a pouhá krev, nébrž pot těla
jeho smíšen byl s krvi, jenž od srdce po
cházejíc prostoupila závoj těla Páně a co
srostlé kapky na zem seřinula. Byl to dle
slov sv. Bernarda pláč krvavý celého těla,
ale i rosa, jížto se oplákala ta, jenž zemi
stíhala kletba, aby již nevoala o pomstu,
jak druhdy pivši krev Abelovu. Ostatně
částka o ukřepení Páně andělem a o krva
vém potu vněkterých rukopisech vypuštěna
byla, ješto se mnohým opisovatelům nějak
důstojenství Páně odporovati zdála, avšak
obě ty části v nejstarších rukopisech a pře
lohách se nalézají a jmenovitě i rukopis
Sinajský je čte. Sv. Justin na počátku dru
hého století již se zmiňuje o krvavém potu
v rozmluvě s Tryfónem 103. Tudy ovšem
nejmenšího pochybenství tu býti nemůže.
Sv. Ambrož pravi: Nikde se tak jak tuto
neobdivuji božské lásce a výsosti Ježíšově.
Méně by byl mně posloužil, kdyby cit můj
na sebe byl nevzal. Pro mne truchlel, ne
maje proč pro sebe truchleti. Složil rozkoše
věčného božství a dal na sebe dorážeti bo
Jestem a trudům; mou truchlivost přijal, aby
mně svou radost dáti mohl; sestoupil vpřírodě
naší do muk smrti, aby násk radosti života mohl
povýšiti. O krvavém potu ostatně již Aristotel
h. a 3,19.napsala přimukách a útrapách ně
kterých lidí nejednou krvavý pot se vyskytl.

Lukáš XXII, 39—46. Modlitba na Olivnici a 47—53. Zajmutí Páně.

Vstav od modlitby a přišed k učenikům
nalezl je spáti pro zámutek. Co sv. Lukáš
ještě dále praví, že Pán přibyv k apostolům
ku bdění a modlení napomínal, v tom krát
kosti šetří některých věcí pomíjeje. Byli
ospalí od zámutku, ješto hořem a truchlostí
srdce umdlévá a mysl se otupuje a odřimuje.
Zámutek vyvažuje a vysiluje Životnou stateč
a nervy ochabuje. Památno, že slova ta, že
spali od zámutku, Lukáš lékař praví; nešel
jejich spánek ode lhostejnosti a nejetnosti
k osudu Páně. Pán jich napomenul k mo
dlitbě a bedlivosti, co ku potřebným braněm,
aby obstáli v pokušení. Již pak pro ně sku
tečné pokušení nastalo, an Pána polapiti se
strojili nepřátelé jeho. Viz ostatně místněji
o věcech těch Mat. 26, 45. nn. Mar. 14,41,

47. Když on ještě mluvil, ajhle
zástup, a ten jenž sloul Jidáš, jeden
ze dvanácti předcházel je a přiblížil se
k Ježíšovi, aby políbil jej. 48. Ježíš
ale řekl jemu: Jidáši, políbením Syna
člověka zrazuješ? 49, Uzřevše pak ti,
jenž při něm byli, conastává, řekli
jemu: Pane, mámeli bíti mečem? —
50. A udeřil jeden z nich služebníka
veleknězova a uťal ucho jeho pravé.
51. Odpovídaje ale Ježíš vece: Nechtež
až dotud. Aedotek se ucha jeho, uzdravil
jej. 52. Řykl pak Ježíš ku přibylýmnaněho| eleknězůmadůstojníkům
chrámu a starostám: Jako na zbojce
vyšli jste s meči a kyji; 53. ješto denně
s vámi býval jsem ve chrámě, nevtáhli
jste rukou na mne; ale toto jest hodina
vaše a moc temnosti.

Výklad u Mat. 26, 47—56. Mar. 14,
43—52. V. 49. Když Jidáš do zahrady přišel,
tudíž s biřici některými, au jiní v pozadí
ostali, ku Christu přišed políbil jej, tím po
líbením znamení dávaje, kohoby chopiti měli.
Pín vytýká jemu: Jidási, polídenim-li vy
dáváš Syna člověka? Táže se Pán Jidáše:
Políbenim-li atd. slovo to napřed klada pro
větší důraz, jakož jej také jménem jmenuje,
aby se viděl býti poznána, sebe pak nazývá
Synem človeka, aby Jidášovi nešlechetnost
jeho tím více ozřejměla a možná-li, aby se
útroba jeho ku pokání pohnula. Sv. Ambrož
o tom vece: Ty-li ránu činíš znamením lásky ?
neseš-li smrt nástrojem požgoje? Neodepřel
mu polibku, aby ukázal, že i nepřátely milovati
máme. Polibek od Jidáše Christovi daný
ukazuje povahu světa Christa nenávidoucího ;
tak líbají Christa, kdo svátost oltářní nehodně



Lukáš XXII, 47—53, Zajmuti Páně; 54—62. Zapření Petrovo,

přijímají. Staří křesťané se při službě Boží
Jíbali, ale za dnů pašijových se nelíbali pro
vyjevení ošklivosti své před zrádným po
Jibkem Jidášovým. Ještě dokládáme, že se
některým vykladatelůmvidí ve slovech: jenž
Jidáš či Juda sloul býti narážka na slovo
Juda, jenž značí velebný, chválený, a že
chce Lukáš slovem sloul Jidáš říci: měl
jméno tak sličné, tak význačné, ale povaha
jeho se S tim jménem neshodovala.

Na to Pán šel v ústřety zástupu Jo.
18, 4. Učenici jeho a zejména Petr se táží
tuto Pána S pochybenstvím sice, ale všakjiž
hotovi jsouceskutkem Pána zastávati: Má
meli bití mečem? A jeden nedočkav od
povědi uťal pravé ucho sluhovi veleknězovu.
Byl to Petr. Jo. 18, 10. Pán odpověděl:
Nechte až doťtud: Slova ta nejdou kbiřicům,
jakoby Pán jich žádal, aby mu, ješto jej
jatého vedli, dovolili svobodně jíti až ťam,
kde ranéný sluha se nalézá, aneb až dotad,
dokad byl neupravil ucha jeho, tam pobyti.
Proti výkladu tomu čelí slovo odpověděv či
odpovidaje, z čehož viděti, že Pán k učeníkům
svojimmluví, a nad to z v. 52. zřejmo, že
později tepruvřeč svou k nepřátelům obrátil.
Aniž ale slova ta smyslu tohoto maji: Za
nechte! Dost toho! Nic vice a dále! Nébrž
raděj podlé sv. Aug. cons.ev. 3,5. značí slova
ta: Nechte zlostné ty nepřátely až doťadjáti,
dopusťte Jim, ať mne i jatého vedou, jakto
učinili, aniž proto senad nimi mstěte. Načež
Pán, jak Lukáš sám ze synoptiků dokládá,
ucho jeho uzdravil, opravil a obnovil. Vyšli
pak proti Pánu i důstojníci chrámu sbiřici,
aby se Christa ubezpečili a aby hájení učeníků
jeho zmařiti mohli. Když bo pak vedli, ne
mohl Pán zatajiti těm důstojcům výtky dobře
od nich zasloužené. Dí: Jako na zbojce
vyšli jste s meči a kyji. Ješto denně jsem
s vámi býval, nevztáhli jste rukou na mne;
ale čolo Jest hodina vaše a moc temnosti.
Vytýká Jim, že mohouce jej denně chopiti
ve chrámě a ve dne, neučinili toho, nébrž
dopuštěním Božím stalo se to v noci a spolu
pod moci temnosti, Skutek zlý ten hledal
noci a tmy Jo. 8, 20: a moci temnosti t. j.
mocí knížete tmy, ďábla, proveden jest.
Jmenuje moc tu a tu vládu mocí temnosti,
Ješto zlý skutek proveden v noci ve tmách
a Ješto ma jest obrazem zla přírodného i
mravného. Vece Pán, že knížeti tmy ode
Boha propůjčena moc, skrze ruce jejich jej
na smrt odpraviti.

A tu se prolamovalo na Petra a zloduch
se na něho dobýval.

54. Javše pak jej dovedli do domu
veleknězova. Petr ale následoval zda
leka. 55. Když pak zanítili oheň u

205prostřed© dvoruavůkolzasedli,byl
Petr u prostřed nich. 56. Uzřevši ale
jej děvečka jedna seděti u ohně a ostře
naň pohledši řekla: I tento s ním byl.
57. On ale zapřel hořka: Ženo, neznám
ho. 58. A maličko na to jiný uzřev
jej řekl: I ty znich jsi. Petrale pravil:
O člověče,nejsem, 59. A když uplynula
asl hodina jedna, jiný kdosi potvrzoval
řka: Jistě i tento s ním byl, neb i
Galiléan jest. 60. I vecePetr: Člověče,
nevím, co pravíš. A hned, an ještě
mluvil, zapěl kohout, 61. A obrátiv
se Pán pohleděl na Petra. A rozpo
menul se Petr na slovo Páně, jak byl
pověděl: Dříve než kohout zapěje, tři
krát mne zapřeš. 62. A vyšed ven Petr
vzplakal hořce.

Výklad Mat. 26,57. n.69—15. Mar. 14,
O3. n. 66—72. Tam jsme již brali ohled na
zdánlivou potýkavost, která se mezi synoptiky
a Janem zabíhati vidí, a při sv. Janě k ní
se vrátíme, Vedli Christa napřed k Anná
šovi Jo. 18, 12., nápotom ke Kaifášovi Mat.
20,51., jenž tehdá byl skutečným veleknězem ;
v domě Kaifášově se dálo, co Lukáš vypravuje.
Vypravuje ale sv. Lukáš tři věci, zapření
Petrovo, potupu Ježíši učiněnou a odsouzení
Páně, jednu po druhé klada, jakoby po sobě
se byly udály, ačkoli se vzájemné přejímají,
nebo téhož času, když Petr třikrát na dvoře
Pána zapíral, Ježíš v Soudnici velekněžské
od synedria vyslýchán a odsouzen byi. Mat.
26, 59. nn. Nápotom po odsouzení veden byl
Pán ze soudnice do dvora, aby tam až do
rozednění střežen byl; a tehdá se udál ten
pohled Páně na Petra, když ho právě po
třetí zapřel. Musíme při tom malých oko
Jičností vyličování vezdy na paměti míti, že
svatopiscům o zevrubný časový pořad nešlo,
nébrž že k věci hlavité prohlédajíce časový
postup co věc mimotnou s očí pouštějí. Viděti
to při vypravování o trojím pokušení Páně,
kdež jiný pořad Matouš a jiný má Lukáš.
Některé zvláštnosti také u Lukáše pozorujeme
při líčení trojího záporu Petrova. Při druhém
zapření Petrově sv. Lukáš osoby, která k tomu
příležitost dala, neurčuje, sv, Mar. 14, 69.
ale vece, že to byla děvečka z čeledě vele
knězovy, jenž pozor na Petra obrátila, na
čež ale i jiní na něho doráželi s výpovědí,
že jest ze stoupenstva Ježíšova, jak Jan 18,
25. praví. Mezi prvním adruhým kuropěním
dálo se vyslýchání Ježíšovo, v době přechodu
stráže třetí na čtvrtou, a ku konci výslechu
toho stalo se třetí zapření Petrovo. Na to
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jak již povědíno, byl Pán ze soudnice do
dvoru veden a jda mimo okolo Petra, pohlédl
vlídným avšak pronikavým pohledem na něho
a obudil v něm povědomí pádu a pokání.
Jiní vykladači nedobře soudí, že Pán souzen
byl v tom prostranství, kde i Petrsenalézal
a že od daleka pohled Páně Petra dosáhl.
Ještě hůře a proti samému písmu někteří
za to mají, že pohled Páně jenom vnitrně
nějakou milosti Boží námitkou seudál. Pohled
Páně ovšem byl spojen s milostí, ale vněšně
se udál a byl znakem, vědmem a zástavou
odpuštění; upomenul Petra na vinu aleina
přípověď Páně, že se za něho modlil, aby
neochabla víra jeho. Mohuten byl pohled
Páně! Nehnulo Petrem, že Pána odsuzují a
prvé a druhé kuropění splynulo u něho na
marno, poněvadž na něj nepohlédl Ježíš. Po
třetí zapírá Ježíše, Pán poblídá naň a Petrovi
pláč se vyřinul, dí sv. Ambrož. Nemohl ve
tmách ostati, dí Jeronym, jehož světlo světa
hledalo. Nebo, vece sv. Leo, v samých po
tupách a svízelech a příkorách Pán na sebe
takořka zapomínaje hledá zbloudilého učeníka.
Velká byla vina Petrova, ale velký byl
nával pokušení a tři pádové jeho jsou trojím
svědkem nestateče lidské, jenž nám praví,
že nikdo z lidí nezná slaboty svojí. Bůh
dopustil v prvopastýři poklesky ty, aby ovce
a pastýřové církve poznali, čím jsou sami o
sobě a čím jsou skrze milost jeho. Ježíš
nesl Petrovu nestateč, ješto mdloby veškery
lidstva nesl. Ještě dí sv. Ambrož: Pádové
sv. lidí nám prospěšni jsou; neškodí mně,
že Petr zapřel, ale užitečno jest mně, že
vzplakal. Učím se vyhýbati zlým příležitostem
a rozmluvám svodivým, učím se, že nikdo
v sebe důvěřovati nemá. Petr padl, kdož
může na sebe spoléhati? Byla noc, vece
Erasmus, a ochabla v Petru láska a on u
obně bezbožců se ohříval.

O potupách Christu Pánu činěnýchLukáš
jen v povšechných tazích se pronáší. Dí:

63. A muži, kteří drželi jej, posmívali
se jemu tepouce ho. 64. A zakryvše
ho bili tvář jeho a tázali se ho řkouce:
Prorokuj, kdož jest, jenž tebe udeřil ?
65. A jiného mnoho rouhajíce se mluvili
proti němu.

Mar. 14, 65. Již dříve, dokad výslech
trval, dálo se posmívání a rouhání Pánu ode
zběře vůči soudcův samých Jo. 18,22. Mat.
26, 68. Nyní, když odsudek smrti nad Pánem
vyrčen byl, v mezimné době od učiněného
odsudku až k novému rady Ssejitíse pro vy
dání Pána Pilátovi Pán rozerván a svévoli
nezbedné lůzy docela zanechán byl. Bůh,
vece Tertullian, veškerého ducha trpělivosti

Lukáš XXII, 63—71. Pán potupen a odsouzen.

v Syna svého položil a Syn Boží chtěl takořka
opojiti se rozkošemi potupy. On oblekl se
v lidskou podobu, ale nevzal nic z lidské
netrpělivosti. Podle ní mělifariséové poznati
Christa svého; nebyla to trpělivost, jaká se
mezi lidmi nalézá.

Dále Lukáš také krátkosti pílí a sedění
v domě Kajfášově Mat. 26, 57. za noci se
seděním velerady za rána Mat. 27, 1. vjedno
spojuje.

66. A když se rozednilo, shromáždilo
se staršinstvo lidu a velekněži a zá
koníci a uvedli jej do velerady svoji
řkouce: Jsi-li ty Christus, pověz nám.
67. I vecejim: Povím-li vám, neuvěříte
mně, 68. Pakli se i otáži, neodpovíte
mně, aniž mne propustíte. 69. Od ny
níčka ale bude Syn člověka seděti na
pravici moci Boží, 70. Rekli pak veškeři:
Ty tedy jsi Synem Božím? On pak
vece: Vy pravíte, že já jsem. 71. Oni
ale řekli: Což ještě potřebujeme svě
dectví? nebo sami jsme slyšeli z úst jeho.

Výslech tento druhý ve mnohu se podobá
výslechu prvnímu Mat. 26, 63. Mar. 14, 61.
nn. a ovšem nemůže jinak býti, ješto se tu
opětjednalo o to, Ježíšli Christem čiMessiášem
jest a skutečněli jím býti dosaváde tvrdí,
hrozbami veleradv a potupami zběřea chátry
ulekati se nedav. Také o spůsobu, jak nej
snáze Christa skliditi, poraditi se zamyslili.
Sešla se celá rada ze tří částí sestoupilá,
sešli se starší lidu, velekněži a zákoníci.
Opět se Pána o týchže věcech jak dřívěji
táží, aby formálně potvrdili úsudek v noci
pronešený, ještd dle zákona úsudek za noci
učiněný neplaten byl. A Pán znaje, že se
proti němu a proti všeliké pravdě spikli,
praví jim: Reknu-li vám, že Christem jsem,
neuvěřite,ješto jste se docela na opaku toho
ustanovili. A oťážili se vás t. j. na věci,
které S uznáním mne za Messiáše souvisí,
předložím-li vám otázku o některých vý
rocích písmových, jenž se ke mně odnášejí,
neodpovite mně bojíce se, že byste bezděk
pravdu vyznati musili. Vy ale jste se za
přisáhli, pravdě nijak nepovoliti, aniž od smrti
moji upustiti a mne propustiti. Slova tato
poslední: Aniž mnepropustite sice základ
V souvislosti mají, ale jich řecký text ne
uznává. Odďnynička ale, vece Pán, od doby
té, co jste ustrnuli na odsouzení mém, dude
Syn Boži seděli na pravici Boži. Odsouzení
vaše jest právě dráha k slávě pro mne, a
ješto mne nechcete míti za spasitele, budete
mne míti za soudce. Viz ostatně Mat. 26,
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64. Svědectví Páně jest základem víry naší, | jeho berouc odtad námětek k nekonečném u
jest vzorem a pramenem všeho vyznávání
víry. Síla Páně vešla ve vyznavače a mu
čeníky, jenž Christa až do krve své vyznali.
Radovali se z výroku Páně nepřátelé vzavše
odtud námětek k odsouzeníjeho ; alei církev
se raduje a věčně radovati bude z vyznání

velebení Jeho.
Odsouzen byl Christus. Ale šlo Židům

o to, aby v skutek uveden byl soud jejich
a aby veškeru vinu bezpraví svého na jiného
přenesli. O tom slyšme dále svatého Lukáše.

Hlava XXIII.

Ježiš Pilátovi odevzdán; 7.k Heródovi poslán ;
11. ku Pilátovi zpětěn; 18. pod Barabu
ceněn; 29. Zidům k ukřižování vydán;
38T. od žen oplakán; 39. mezi dvěmalotroma| ukřižován;85..posmíván;39.
oď jednoho lotra uznán; 44. divy na
přírodě osvědčen; 47. od setnika vyznán;
JO. od Josefu z Arimathie pohřebem.

1. I povstavši veškero množství jich
odvedli jej ku Pilátovi. 2. Počali pak
na něho žalovati řkouce: Tohoto jsme
nalezli převraceti národ náš, a brániti
daně dávati císaři, a pravitise Christem
králem býti. 3. Pilát ale otázal se ho
řka: Tyli jsi král židovský? On však
odpovídaje vece: Ty pravíš. 4. Rekl pak
Pilát k veleknězům a k zástupům:
Žádné nenalézám viny na tomto člo
věku. 5. Ale oni usilovali pravíce:
Bouří lid, uče po vší Judée, počna od
Galiléy až sem. 6. Pilát pak uslyšev
o Galilée otázal se, zda člověk ten
Galiléan jest? 7%.A dověděv se, že
z Heródova vládarství jest, odeslal jej
k Heródovi, kterýž i sám v Jerusalémě
byl za oněch dnů. 8. Heródes pak
uzřev Ježíše zaradoval se velmi, nebo
byl Žžádostiv ode drahna uviděti jej,
poněvadž slyšel mnoho o něm a na
díval se, že div nějaký uzří od něho
činěný. 9. Tázal pak se ho mnohými
řečmi, on ale nic jemu neodpovídal.
10. Stáli pak velekněži a zákoníci usta
vičně žalujíce na něho. 11. Pohrdnuv
vak jím Heródes s komonstvem svojím
a naposmívav se jemu oblék jej v roucho
bílé odeslal jej zpátky ku Pilátovi. 12.1
stali se přátely Pilát a Heródes toho dne,
nebo dříve v nepřátelství byli vespolek.

Výkl. Mat. 27, 2. 11. Mar. 15, 1.2.
Lukáš místněji tu některé věci klade, jež

opustili evy. druzí. Zalobu svou Židé tak
ustrojili, aby největší dojem na Rímanína
učinila. Pán vezdy odpíral očekávání národa,
jenž v něm politického obnovce a oslavce se
nadál, a proto že takovým, jak si ho před
stavovali a jak jej míti chtěli, Pán býti se
zdráhal, proto jej zavrhli. Ale nyní na Pána
vlastní svoje myšlénky uvalují ve zlobě a
zášti své a lživě o něm vypovídají, jakoby
se byl politických záležitostí dotykal a veške
ren stav poddanství ve Svaté zemi změniti
usiloval. Odsoudili Pána, že Synem Božim
se jmenoval; ale s takovou žalobouby nebyli
pronikli u Piláta; tudy žalobě své přičiňují
plášť politický, aby všelijak Piláta proti Pánu
popudili a ku povolování jim ve všech proti
Pánu věcech přiměli. Pilát co správce od
císaře Římského ustanovený musil k vybírání
poplatkův a daní prohlédati a krajinu v pod
danosti Ríma udržovati, k čemuž jemu ne
malá moc vojenská byla přidružena. A proto
oni osnovali žalobu svou ve slovech: Pře
vraci národ, mysl jeho od Ríma odvracuje
a k sobě schyluje a drání daň platiti císaři.
Nikdy to neučinil Pán, ba naopak vidělijsme
že 20, 25. velel dávati císaři, co jest císařovo.
Ale o tom se Pilát nedověděl a tudy mohli
i takové lživé a liché věci na Pána sčítati.
Mohli ale se vyměřovati o žalobě té tím,
že aspoň neprostředně Pán odvádí lid od
dávání daní, ješto sám čině se králem tím
samým potahuje všechny poplatky k sobě.
A tak věta: pravi se býli Christem králem
dává příčinu předešlé věty drání dávali daň
císaři. Christem se pravil býti, ale ne Christem
politickým, jak oni Pilátovi namlouvali řkouce :
Christem, králem se býti tvrdí, aneb jak pře
ložiti můžeme: pomazaným, králem. Pilát
povolav Pána tázal se na věci ty, pro kteréž
jej žalovali a především na to, zda králem
jest. Uslyšev, že Pán králem se pravi býti
Mat. 27, 11 niž Jo. 18, 33 nn. Pána zane
vinného uznal dojista se domněje, že utkvělá
ta u Pána myšlénka zhola nebezpečna není.
Ale oni tím více dorývali, tím hřmotněji
usilovali na Piláta a zvýšili žalobu svou
pravíce: Bouří lid počna od Galiléy až sem.
Rouři, dějí, rozbroj tropí místo mírnějšího
prvé užitého slova převraci.A.uslyšev Pilát,
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že Pán z Galiléy jest, usoudil celé té zále
žitosti zbýti a nemilých věcí zniknouti. A
tudy poslal Pána k Heródovíi Antipovi,jenž
3, 1. byl tetrarchou v Galilée a Peréea právě
tehdá v Jerusalémě pro svátky přesnic se
zdržoval. Doufal bez mála, že Heródes ihned
věci té ujme se a Pána někam do Galiléy
aneb Peréy pošle. Jinak splynula věc, nežli
se žalobníci nadáli, kteří o Galilée zmínku
činili pro snadnější Piláta ku přísnosti proti
Pánu pohnutí, ješto Galiléané slynuli udatností,
neohroženosti a brojivostía Pilát jim nemnoho
přál, jak jsme výše z vraždy na některých
z Galiléanů spáchané poznali 13, 1. Ale
Pilát nevzal na to ohled, nébrž poslal Pána
k Heródovi co k vyššímu nějakému soudu,
jak plyne ze slova řeckého dvěrzeuwev,poslal
vzhůru, k instanci vyšší. Heródes bydlel
bez mála v palácu otce svého aneb v palácu
od Asmonéů vystaveném, správcové římští

ale v mís'nostech hradu Antonie bytovali
po čas své v Jerusalémě přítomnosti Jos. Ž.
V. 2, 14, 8. Jak daleko Pán od soudné
stolice Pilátovy k Heródovi jíti musil, nedá
se tudy určiti, ješto nevíme, kde se Heródes
byl ubytoval; ovšem ale veden byl podlé
chrámu s Antonie k jihu a musil jíti mostem
přes tyropaeon k západu, buď blíže buď dále,
podlé toho, kde Heródes bydlel. Heródes
v lehkovážnosti své zaradoval se uhlídati Pána,
ješto vezdy slýchal o Pánu a žádostiv byl
nějaký div odněho spatřiti. Z počátku myslil,
že v Ježíši povstal Jan Křestitel Mar.6,14.,
nápotom sice hleděl Pána z třásla svého
odpraviti ven za meze Luk. 13, 31., leč předce
neustále žádost choval div néjaký od něho
spatřiti Luk. 9, 9.Tnaléhal na něho mnobými
otázkami, které ale ničemny, marny a všetečny
byly a toliko kukojení zvědavostia ješitnosti
Heródovy směřovaly. Tudy Pán prozíraje
a znaje ty obmysly azámysly jeho neudostojil
ho žádné odpovědi, ješto bláznivá řeč nemá,
odpovědi a k hloupým slovům uši hlechnou.
Velekněži sice a zákoníci stáli tu a žalovali
na Pána; ale ješto Pán neodpovídal a z ne
odpovídání jeho a ze všeho, co odjinud 0
Pánu věděl Heródes, o nevinnosti jeho v pří
čině bouření lidu přesvědčen byl, pohrdnul
Ježisem, „posměch st z ného učinil a v skvouci
roucho jej oditi dal na potupu. Takto pro
jevil, že se takového krále nic děsiti netřeba
a že strachové jsou prachové, že marny jsou
obavy a ničemny žaloby protivníků jeho
v příčině velezrády nějaké a nějakého na
království se strany Páně se dobývání. I
domněl se, že Pána dosti potrestá, když v po
Směšné ono roucho skvouci a královské jej
obléci poručí jako na pokutu, že nějaká
myšlénka Pánu o království se namanula.
Ve skvoucím a bílém oděvu se u Římanůti
strojili, kdož o vznešený úřad se ucházelia
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skvoucí barva bílá byla barvou slávy, triumfu
a velebnosti. Učinil to pro potupu ; ale mi
movolněprojevil tím Pána býti králem, vítězem
a bezúhonným vládcem Apoc. 3, 4. Takto
odeslal Pána zpátkem ku Pilátovi, do dálejšího
věci postupu másti a vkládati se nechtěje
a S tím spokojen jsa, že Pilát k uznání nějaké
vlády a moci jeho tentokráte se nachýlil a
úsudek o při.Páně na něho vznesl. Tudy
vece Lukáš, že od doby té spřátelili se Pilát
a Heródes, ješto dřivěji v nepřátelství ve
spolek sťáh. Předeslé nepřátelství jejich, ač
příčinajeho nám místněji známa není,povstalo
bez mála odtad, že Heródes se uraženacítil
pro nějaké P:látovo neuznání právomocnosti
jeho. Snad Pilát právě také smíření toho
docíliti žádal takto i nesnázei nepřízně He
ródovy jedním skutkem zbýti zamýšleje ; sv.
Justin Tryf. 103. dotýka, že Pilát k libosti
Heródově yapičóusvosPána k němu odeslal.
V tom pak nepřátelstva mezi Pilátem a
Heródem složení a jich mezi sebou sjednání
se vidí sv. otcové naznačenu mocnost smrti
Christovy k smíření celého světa aku sjedno
cení všech národů v jednu rodinu Col. 3, 10.

Leč, co učiní teď Pilát s Christem ? O
tom vypravuje dale sv. Lukáš :

13. Pilát pak svolav velekněze a
náčelníky a lid 14. řekl k nim: Při
vedli jste mně toho člověka co pře
vracovatele lidu a aj já před vámi jej
vyslýchav Žádné viny nenalezl jsem
na člověku tom z toho, z čehož mna
něho Žžalujete. 15, Ale ani Herodes;
neb jsem odeslal vás k němu, a aj
nic hodného smrti nestalo se jemu.
16. Skárav ho tedy jej propustím. 17.
Musil pak propouštěti jim na slavnost
jednoho. 18. Vzkřiknul pak nejednou
veškeren zástup řka: Zahlad tohoto
a propusť nám Barabáše, 19. kterýž
byl pro kramolu nějakou stalou v mě
stě a pro vraždu vsazen do žaláře. 20.
Opět pak Pilát promluvil k nim chtěje
propustiti Ježíše. 21. Oni ale povolá
vali řkouce; Ukřižuj, ukřižuj ho. 22.
On však po třetí řekl k nim: I co
zlého učinil tento ? Žádné příčinysmrti
nenalézám na něm, skárám jej tedy
a propustím. 23. Ale oni dotírali hla
sy velikými Žžádajíce, aby ukřižován
byl a přemáhali hlasové jejich. 24. A
Pilát usoudil, aby se stala žádost je
jich. 25. Propustil pak jim toho, jenž



Lukáš XXIII, 13—32. Pán pod Barabu ceněn; Židům vydán; od žen oplakán.

pro vraždu a kramolu vsazený byl do
žaláře, o něhož žádali; Ježíše ale Vy
dal vůli jejich.

Nepodařilo se Pilátovi vytočiti se z ne
milé jemu záležitosti Christovy a nezbývalo
leč již ji do konce přivésti. Povolav tedy
velekněze, náčelníky a lid pravil k nim:
„Přivedli jste mně človéka toho co převra
covatele a já nenalezl jsem viny na něm,
něbrž ani Heródes.“ Náčelníky čili předno
stami, jež Pilát svolal, rozumějí se údové
rady. I vece jím: Já jsem viny nenalezi,
ale ani Heródes, jenžto předce židovských
věcí povědom jsa jistě by byl postihl pří
činy, kdyby nějaká se na něm nalézala. A
aj nic toho není. Vulgáta má: A aj nic
hodného smrti se nestalo jemu; leč text ře
cký jiní slyší v tento smysl: A aj nic hod
ného smrti není učiněno od ného. Tím udává
Pilát výsledek celého právného vyšetřování.
Uvolil pak se: Skárám jej a propustim;
skárám £. j. zbičují jej, vece bez dalšího a
mistnějšího vysvětlení. Tim ale dal se v ruce
náruživých Židů, kteří již neutichli, až jim
docela po vůli se stalo. Bál se pomluvy, ja
koby odbůjci nakládal a o pravdu nedbaje
Židům ustrašiti dal se. Doufal Pilát, že lid
pro Ježíše nakloní a na to zvláště i lid svo
Jal, pod šírým nebem k nim mluvě, ješto
se zdráhali do palácu jeho vstoupiti Jo. 18,
28. Ale lid dal se vésti od veleknězů; závist
a zloba vládla velekněžími, zaslepenost lidem.
Náruživost křičela, nevinna Páně mlčela. Tři
kráte osvědčil Pilát nevinnu Páně, ale neu
chlácholil zuřivost lidu, nébrž přinucen byl
od nich, Barabáše propustiti. A tento duch,
Barabáše výše ceniti než Ježíše, posud u
Zidů panuje. Tak svět dává přednost lži
před pravdou, hříchu před nevinov a mů
zeme zvolati s jedním vykladatelem: Já sebe,
Pane, v tom zločinci poznávám, ty zastou
páš místo moje, an místo jeho přijímáš a
osvobozujíc jej smrtí svou působíš dílo mého
Vykoupení, Kéž Otec tvůj mne v tobě pozná,
kéž uvidí na muě krev, kříž a smrt tvou!
Viz Mt. 27, 16—32. Mr. 15, 7. 15—21.
Text řecký přidává v. 23. ke slovu: pře
máhali; hlasové jejich a veleknézů. Slovo
usoudil(Pilat, aby se stala žádost jejich)
v. 24. jest toli, co nalezl, t. j. úsudek ko
nečný vynesl.

„Již pak musil Pán kříž nésti na Kal
varii. —

26. A když jej vedli, pojali Šimona
nějakého Cyréňana jdoucího z popluží
a vložili naň kříž, aby jej nesl za Je
žišem. 27. Následoval pak jej mnohý

209

zástup lidu a žen, kteréž hořekovaly
a kvílely ho. 28. Obrátiv se pak
k nim Ježíš řekl: Dcery Jerusalémské,

"neplačte nade mnou, něbrž nad sebou
samými plačte a nad dětmi svými.
29. Nebo aj přijdou dnové, v nichžto
řeknou: Blaženy neplodné a Životy,
kteréž neporodily a prsy, kteréž neko
jily. 30. Tehdy počnou praviti horám:“
Padněte na nás, a chlumcům: Přikryjte
nás! 31. Nebo, když na dřevé zeleném
toto konají, na suchém co se stane?
32. Vedeni pak byli i jiní dvá zločincí
s ním, aby odpraveni byli.

O Šimonu Cyréňanu Mar. 15, 21. Mat.
27, 32. Veden byl Ježíš ode čtyr vojínův
na popraviště. Ješto ale pro mdlobu nemohl
kříž nésti, přinutili vojíni či biřicové, kaž
dého v čas potřeby ke svým službám potá
hnouti si osobujice, přinutili, dím, vojíni Ši
mona, nésti za Cbristem kříž. Ješto se praví;
vložili naň křiž, aby jej nesl za Ježišem, ne
můžeme sobe věc představovati, jskoby byl
Šimon Ježiši jenom nésti pomáhal tou mě
rou, že sám Pán na jednom rameně kříž
nesl a za ním Šimonna rameně svém jiný
konec kříže ponášel. Nébrž za to musíme
míti, že Šimonsám kříž nesl. Jaky to po
hled, vece sv. Augustín, bezbožníkovi po
tupa, pobožnému tajemství. V Šimonovina
obrazená povaha lidská, jenž nenese křiž,
leč když přivucena jest. Někteří překláda
jíce, že šel z pole, vidí z toho, že due toho
pracovalo se u Židů a na večer tepruv opět
svátek svěcen, o čemž viz u Mat. 27, 32.

O ženách sv. Lukáš sám vypravuje. Šli
za Pánem lidé mnozí; přemnoho měl přátel
mezi chudymi a těmi, jimž byl dobrodiní
prokázal, mnozí v něho byli uvěřili co Mes
siáše, mnozí také z přirozené člověku útrp
nosti jej následovali a mezi témi bylo mnoho
žen, kteréž s pláčem a KvilbouPána dopro
vázely, když úzkými ulicemi města Jerusa“
léma se bral od východu k západu na horu
Kalvarskou, Mnohá znich žádala posledních
slov Páně přiúčastniti se, poslední službu
mu proukázati, aspoň posléze jej uvidět.
Mezi těmi byla podlé tradice Veronika (či
Serafia), kteráž Pánu rouchu, potnici podala,
v níž vytlačenou tvářnost Páně obdržela.
Byl Pán sklíčen a vysilen, ranami obdán a
bolestmi trapen; větší ale bolest hnětla bož
skou mysl jeho pro budoucí Jerusaléma a
celého národu Židovského přestrašný osud,
jehož nyní již odvrátiti možná n-bylo, jejž
ale Pán opět předpovídá krátkými slovy,
aby, kdo umyslí sobě, jeho zniknouti a spásu
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svou opatřiti mohl. Naplnila se míra hříchů
národa a nezbývalo Pánu, leč útrpnost pro
jeviti. Obrátiv se k ženám řekl: Dcery Je
rusalémské, neplačte nade mnou. něbrž nad
sebou a nad dětmi svými. Nebo přijdou dnové,vmichžřeknouhorám:© Padnětenanás
a chlumcům: Přikryjte nás! Ze slov: Dcery
Jerusalémské viděti, Že to nebylo řečeno
k ženám, jenž Pána na cestách provázely,
ježto Galiléanky byly; tuto Pán k Jerusa
lémkyněm mluví, z nichž ale také nejedna
Pánu byla nakloněva. Ne nad Pánem pla
kati maji, ješto ovšem jde k hrozné smrti,
avšak jí člověčenstvu spásu získáa sám smrt
přemoh slávy věčné dojde. Plakati a kvíleti
mají naď sebou, any mnohé z nich budou
svědkyněmi pohrom a sužeb, jenž Jerusalém
přikvačí. Nezakazuje plakati nad ním, ale to
praví, že větší příčina pláče v osudu jejich
vlastním spočívá. A vyličuje bídy, strasti, po
kuty a svízely podlé nárků, jenž druhdy se
uslyší z nichž Ženy ty o velikosti útrapy sou
diti mohou. Nebo dnové přijdou, v nichž bla
hoslaviti budou neplodné a životy. jenž nepo
rodily a prsy, jenž nekojily. Dvěma posled
níma větama se slovo neplodné konkretně
určuje. Bezdětkyně budou blahány, poněvadž
nebudou mimo vlastní nebodu nad to na stra
sti svojich dítek se dívat musiti. Nebo ta
koví dnové budou, že se v nich lidem žíti
posteskne a všeliký člověk na rozpači a
zoufaulivosti se ocitnuv smrti vyhledávati
bude pro zniknutí bídy a ujití všeho hoře
nesnesného. I počnou volati: Hory, padněte
na nás. chlumcové, přikryjte nás, Os. 10, 6.
Apoc. 6,16. Není smysl, aby se jim otevřely
hory a skály Jes. 2, 19. 21. a jich uchrá“
nily, něbrž vůbec zniknouti chtějí života,
ješto tím spůsobem jenom hrůz, strachů, běd,
pohrom, ran, bolestí, útrap a strastí zbaveni
býti mohou.

Jistotu a míru strastného osudu toho,
jenž na Jerusalém přijíti má, béře Pán od
sebe a od vlastních jemu nastávajících utr
pení: Nebo, vece, když na dřevě či stromě
zeleném se toto děje, co se stane na suchém?
Zelenému stromu připodobnuje Pán sebe sám,
ješto bezúhonen a bezvinen jsa toli podstou
pati musil; dřevu suchému rovnají se lidé
hříšní a vůbec lid israelský prohřešilý, jenž
na duši uschl, vláhu milosti Boží ze sebe
propustil a vedrem pochotí a náruživostí se
žíci ji dal. Smysl: Když spravedlivý a svatý
strastem tak hrozným podléhá, čeho mohou
tepruv očekávati zlí a bezbožní lidé? Výroku
podobného Petr v listu užil 1. Petr 4, 17:
Jestli soud Boží od domu Božího počíná,
jaký konec bude tém, jenž Božímu evangeliu
nevěři? Jest Pán strom zelený Života, pod
jehož větvemi mohl Israel žiti a plodu života
se přiúčastnovati; oni ale se ho odepřeli a
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vykořeniti jej ustanovili a tím sami odsou
dili se k věčnému Úsuchu a za potravu věč
ného ohně Is. 30, 33. A ovšem, jestli Bůh
Syna pro cizé hříchy tak trestá, což se stane
těm, jenž sami ve hříchy se vydávají.

Ještě klade Lukáš, že Pán s dvěmazlo
čincema veden byl, jenž ovšem Sami sobě
kříž nešli. Jest to dověčnou potěchou pro
ty, jenž bez viny druhdy co zločincové po
dezříváni, tupení, žalářem a hanebnými
smrtmi stíženi bývají.

Nyní o samém ukřižování již sv. Lukáš
klade:

833. A když přišli na místo, jenž
slove lebné, tam ukřižovali jej 1 zlo
čince, jednoho na pravici a druhého
na levici. 34. Ježíš ale pravil: Otče,
odpusť jim, neb nevědí, co činí. Roz
dělujíce pak roucho jeho metali losy.
35. I stál lid dívaje se a posmívali
se jemu náčelníci s nimi řkouce: Ji
ným pomohl; sobě pomoz, Christemli
jest, Božím vyvoleným. 36. Posmívali
se pak jemu i vojáci přistupujíce a
octa podávajíce jemu 37. a pravice:
Jsili ty král židovský, pomoziž sobě.
88. Byl pak i nápis napsaný nad ním
písmeny řeckými a latinskými a he
brejskými: Tento jest král židovský.
39. Jeden pak z viselců zločinců rou
hal se jemu: Jsili ty Christus, pomoz
sobě i nám. 40. Odpověděv ale druhý
káral jej řka: Ani ty nebojíš se Boha,
ješto v témže odsouzení jsi? 41. A
my sice spravedlivě (trpíme), nebo
co náleží skutkům našim, dostáváme,
tento ale nic zlého nespáchal. 42. I
vece k Ježíšovi: Pane, rozpomeň se
na mne, když přijdeš do království
svého. 43, I řekl jemu Ježíš: Amen,
pravím tobě, dnes se mnou budeš
v ráji.

Vzal Christus na sebe nejohavnější a
nejbolestnější smrt, aby svrchovaně zadost
učinil za hříchy naše, a aby svrchovaný pří
klad pokory a trpělivosti dán byl lidstvu.
Tím nás od kletby a zlořečenství, jenž na
nás ležela z viny Adamovy, osvobodil stav
se kletbou za nás, jak Pavel Gal. 3, 13.
praví. Jednak to povýšení na kříž: a ta ne
náhlá smrt Páně svrchovanou velebu jeho
na oko naskýtají. Svatost, poslušnost, důstoj
nost, síla ducha, lahoda, oddanost, láska



Lukáš XXIII, 33—43. Ježíš ukřižován, od lotra uznán.

Páně bleskotají s kříže, co s trůnu Spásy a
tudy otcové s nadšením slova: Ujal vládu
s kříže © smrti Páně slyšeli; viz hymny
círk. Druhé vydání 1859 str. 61. S dřeva
smrt, pěje církev, s dřeva spása a dábel,
jenž dřevem nad lidmi zvítězil, s dřeva byl
překonán. Známa jsou slova sv. Augustina,
jimiž ku pozírání a rozjímání na kříž po
hlédati poroučí. Hlava Páné nachýlena tebe
políbiti, srdce otevřeno tebe milovati, ramena
roztažena celý svět obejmouti prahnouce, ale
také žehnajice, aby svět spásy došel a Ví
tězství kříže opovídajíce, jak druhdy zdvi
žené ruce Mojžíšovyvítězství nad A malekity
vymohly. Kříž jest pravý žebř nebeský, mi
lost Boží sněho na svět kane a prosby lid
ské po něm na nebe vstupují. Ale jest ovšem
i soudná stolice a jednohoviselce na milost
přijav, druhého nepřijav, ukázal Pán, co se
druhdy při soudu stane, Lebné místo, kal
varie, hebr. golgotha, sloulo od podoby svojí,
Mat. 27, 33. Nekterym se vidí Golgotha to
též místo býti, jenž sluje Jer. 31, 38. Gareb,
čehož ovšem při své váze necbati musíme.

Zachoval nám tu sv, Lukáš slova Páně,
jíchž jiní pominuli, slova plna božské lásky
a mocná, otevříti nam neobsáhlou milosti
vost Páně a v srdcich lidských vyvolati pra
men nekonečného milosrdenství a nevídané
s nepřátely shovívavosti: Otče, odpusťjim,
neb nevedi, co činí. Týká se prosba ta Židů,
jenž Pána na kříž odsoudili; vojáci římstí,
kteří při tom službu Konali, nepočítají se
mezi ně, ješto vědomi nejsouce věcí Božích
a čiří pohané jsouce mravné přičítky nebyli
schopni. Činí Pán sám, co Mat. 5, 44. od
svých následovatelů žádá, že nepřátely mi
lovati máme. Slovo to jest první mezi sed
merem slov Páně na kříži. Otče, dí; v slově
iom věčná láska Boží áse +tranpyPáně spo
lubytství spoléhá; tudy vyslyšení se. nadíti
mohl, k čemuž samy nyní zásluhy smrti
jižjiž naň připadající přistoupily. Nevédi, co
činí, nepoznali mne, žes ty mne poslal, neu
znali mne za Messiáše a tudy mne na kříž
přivedli. Mohli sice Pána ze skutků poznati
Jo. 5, 36. a tudy hřích měli, že Pána ne
poznal Jo. 16, 22. Avšak taková jest síla
předsudků vychováním veátých a takovou
síla ta tmu a mlhu na mysl člověka uvodí
a s druhé strany tak byla vznešenost Páně
nad pomysly nepřátel postavena, že ovšem
Pán mohl říci: Nevědi, co činí. Kdyby byli
poznali slávu Páně, nikdy by nebyli Pána
slávy ukřižovali 1. Cor. 2, 8. Pán nepama
toval na to, že skrze ně trpěl, nébrž na to,
že pro ně a za nětrpí a že patří ku člově=
čenstvu, pro jehož spásu na svět přišel. Ot
cové sv. spatřují vyslyšení prosby Páně
v obrácení se toli tisíců na letnice Act. 2a
v odložení pomsty nad Israelem nevěrným
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a tudy v propůjčení mu lhůty a hojemství
a možnosti k usmyslení sobě. Povýšen jsa
na oltář kříže ukázal se býti veleknězem
lidstva, jenž modliti se má za lid Hebr. 9,
T. a za jeho nevědomosti, t. j. za hříchy
jeho. A předpovědína modlitba ta, jak u
Issjáše 53, tak v A. 68, 12. a Z. 108,4.5:
Utrhali mně, já ale modlil jsem se. Ještě
i z oděvu svlékli Pána a metali o něj losy.
Nic neměl Pán ze země na sobě a jen ne
beská milostnost oblévala jej odevšudasněho
pa lidstvo splývala. Odtud již se nám do
stává roucha čistoty na křestu. Ale i to
jakkoli veliké trápení se málo býti zdálo a
ještě větší příkoří mělo na Pána přijíti, Nebo
jak dále vypravuje sv. Lukáš: Stál liddi
vaje se a posmívali sejemu náčelníci s nimi,
t. j; lidmi řkouce: Jiným pomohl, sám sobě
pomoz, Christem-li jest, Božím vyvoleným.
Vycíděný text řecký v. 35. vynechává slova
s nimi, tak že lid jenom stá a veleknézi
se posmívali. Ale i podlé vulgáty a také
tehdá čtemeli s němi, nevšickni se Vyroz
umivají, nébrž někteří a ovšem na př. po
dobno, že biřicové veleknězů s nimi se Pá
nu posmívali. Slov těch s nim, cvv avroče
nečtou BCD a sinajský. O vyvolenci Bo
žím Christu viz výše 9,35. Téméř na jedno
vychodí, vážemeli slovo Boží se slovem Cůri
stus aneb se slovem vyvolenec. Christus jest
toli co Messiáš a vyvolený či vyvolenec jest
přísudek, jenž Curistovi přede všemi příleží
a jenž mu u proroka Isajáše se připisuje.
Is. 42, 1. 43, 10.

Co tuto dále praví se v. 36., že vojáci
nahrávali Pána či posmivali se Fdánu octa
mn podávajíce, to rozdílno jest od Mat. 27,
49. Tam u Mat. podávají mu na ťresti ocet
v houbě, aby poněkud Žizeň jeho udusili,
tuto ale Da posměch někteří mu od dola
v nádobě nějaké octa podávají, čehož Pán
ovšem bráti nemohl. O vojácích Lukáš praví:
dvénaičov, illudebant, pohrávali, žertovali,
škádlili, nabírali, dětinsky si vedli (od slova
mais, pochole); o náčelnících ale užívá slova
čxuvkrnolče, deridebant, což o vyšší zlobě
či zarytejším příkorném posměchu platí.
Ostatně že i vojáci římští pravili: „sál král
židovský, pomoz sobé, jej králem Zidů jine
nujíce, odtud stalo se, že viděli nápis ve
třech jazycích: Ježiš Nazaretský, král ži
dovský, o němž viz u Mar. 27, 37. Pilát tu ze
soudce Páně stal se bezděčně prvním hlasa
telem věčné veleby jeho.

Ale i ze zločincůjeden rovhal se Pánu:
Jsili Christus? což buď otazně buď vými
nečně čísti se může; obojí jakož 1čtení ře
cké: Nejsiliš ty Christus? na jeden posměch
vyniká. Byla to svrchovaná Surovosta zloba
zločince toho, jenž docela na svou bídu za
pomenul. Sv. Mat. 27, 44. nečině rozdílu

14*
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mezi dvěma zločincema vůbec praví, že také
ukřižovaní S ním Vviselcovése mu rouhali.
Nechtěl právě říci, že obá to učinili, nébrž
vůbec klade sťav ruhatelů Páně, že mezi
nimi netoliko velekněži a jiní lidé, nébrž i
ti zločincové bylia se Pánu rouhali. To byla
právě největší potupa Pánu učiněná, že iten
viselec jej nahrávati, stramiti, jemu se posmí
vati mohl, Ten druhý ale věšenec milosti
Boží, jíž obor vzduchu kolem něho u Pána
oddychal, se podrobil, modlitba Páně za ne
přátely prolomila srdce jeho a bez mála i
pohled Páně na něho jej ku pokání uladil,
i sám posměch, jejž Pán trpěti musil, jej
pobouřil i ubudil v něm lepší tu stránku,
kteréž ani největší hříšník prázen není. Po
dívná láska, neskončená milosrdnosy Boží!
Přatelé opustili Pána a ukryli se Mar. 15,
4. a tento zločinec Pána vyznává a z viny
svojí se kaje! Na to tak upozorňují otcové
a zvláště sv, Leo, že obrátil se ku Christu
nevíděv divů ještě těch, které po smrti Páně
se staly, an slunko zatmělo se, skály se pu
kaly atd. Tudy sv. Cyrill Jerus. cat. 13.
volá: Která moc tebe osvítila? kdož naučil
čebe klaněti se pohrdanému a ukřižovanému ?
O světlo, jenž osvěcuje člověky otmělé! —
A v té kajícnosti vece ke druhu: Ani dy
nebojiš se Boha? Ani ty, dí a klade důraz
na slovo dý; ty, jenž tak blízex smrti jsi?
Ani ty nebojiš se Ooha, jak nebojí se Boha
ti veleknéži? Svrchovaná hanba to pro ty
biskupy a kněze, že viselec, Že pověšenec,
že zbojník je kárá a z nekajícnosti trestá!
Ale může se klásti důraz na slovo nedojís
se; zvláště důrazu toho text řecký vymá
bati zdá se. Nejenom nemiluješ Boha, ale
ani se ho nebojíš. Připomíná mu, že v fémže
odsouzení, Vjakém Pán, senalézá; ač ovšem
hned rozdíl udává: My spravedlivě trpime,
lento ale, Pán, nic zlého meučimil, aneb ra
ději dle řeckého textu nic nemistného, ato
nov, nic neslušného, čímž uznání nevinnosti
Páně více vyniká. I obrátiv oči ku Pánu
vece jemu: Rozpomeň se, Pane, kdyžpřijdeš
do království svého: či jak lépe řecký text
čte, když přijdeš v království svém, když
království své založíš. Slyšel on nepochybně
o tom království, o kterémž Pán nejednou
mluvil, čeho se v Jerusalémě snaduě dově
děti mobi, ač jestliže, což podobněji, sám
Pána neslyšel a nyní Se na to v nesnázi
své rozpomenul, což mu dříve k mysli nešlo.
Nemnohými slovy mnoho praví. Skromnou
skládá prosbu: rozpomeň se na mne. Nežádá,
aby ho přiúčastnil říše své a dal mu seděti
na levici neb pravici, jak Zebedeovici druhdy
Mat. 20, 21., nébrž dí jenom: nevyvrhuj
Inne, nepamatuj na hříchy moje, nébrž mi
losrdenstvím svojím se ke mně nakloň. Dr
želi hřebové toho, jak jej pozdější apokryfy
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jmenují, Dismu přibitého ku kříži a nezůstalo
mu na svobodě, leč srdce aúůsto; ale obojí
Pánu věnuje, srdcem věří, ústem vyznává
Rom. 10, 10, a tudy spásy dochází. A při
dává týž sv. Řehoř, jehož slova jsme uvedli,
že Se na něm všechny tři cnosti božské spa
třují, víra, kterou Pána co krále vyznává,
nádeje, kterou ho o rozpomenutí se na něho
prosí a láska, kterou i soudruha ku pokání
a ku spáse získati chtěl. Což by k té víře
přidati mohlo se, nevím, dí sv. Augustín.
V pravdě nenalezl Christus v Israele tako
vébo věrce, ano ani ve veškerém světě. Týž
světec po sv. Cyprianovi jej nazývá muče
níkem, jak i sv. Jeroným ep. 13. ad Paul.
dí: Zločinec pokutu za vraždy obrátil v mu
čenictví. Nikomu neslíbil Bůh ráje, ani
Abrahamovi, ani Mojžíšovi, ani prorokům
volaje jich k službě svojí. Zámluvu tu činí
zločincovi kajicníku, an to, co jiným bylo
ku pohoršení, kříž Páné, jemu příčinou víry
bylo. A vůbec všickni otcové sv. nenalézají
dosti slov ku chválám tohoto, jak jej tradice
nazývá, Dismy. Aj, vece sv. Zlatoust, jak
zločinec ten uchvacuje království Boží, ná
silí čili velebnosti Boží! Vidí mukaa velebnosti
se koří, spatřuje křiž a modlí se jako k to
mu, jenž na nebi trůnuje, vidí odsouzence
a jmenuje ho Pánem, ukřižovance zří a na
zývá ho králem. O přepodivué to obrácení!

Sklonil se Pán ku prosbě jeho a pravil
mu: Amen pravím tobě, dnes se mnou budes
v ráji. Potéšil ho a ubezpečil jej o vysly
šení prosby jeho; toli ihned každý slova ta
Paně slyše vyrozumívá. Avšak proto slová
ta nezůstala prosta půtek mezi vykladateli.
Hned za stara a neméně i za dnův nověj
ších zazdálo se nejednomu vázati slovo dnes
s předešlým pravím tobě, ana je pochybnost
a nesnáz napadala, jakby zločinec ten dnes
v ráji a království jak to slovo uslyšeli,
věčném octnouti se mohl, ješto Pán tepruv
při vstoupení svém na nebe byl Ef. 4, 8.
jaté vězně 8 sebou pojal. Ale spojování to
slova dnes se předešlým slovem pravím tak
násilné jest a tak nemotorné, že ovšem je
nom zoufalá rozpač je navrhovati mobla.
Aniž pak tuté rozpáče potřebí. Praví Pán:
Dnes; chce říci: Netřeba tobě čekati až do
času rozvinutí anebo přibytí říše mojí Dnes
budeš se mnou v ráji. Rájem očividně ne
rozumí se 7dj pozemský, v němž druhdy
Adam obýval a o němž posaváde různé do
mněnky mezi učenci kolují. Aniž také se
duchovnýráj rozumí, ráj bezprostorný, v my
šlénkách a v idei pouhé, podlé níž ráj tam
se nalézá, kde Bůh a Christus se spatřuje.

Ostávají ale ještě dvě domněnky advá
náhledové o ráji. Jeuni drží, že rájem roz
uměti se má lůno Abrahamovo to, kde světci
prozatim, než otevřelo se nebe, bytovali
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v blahé náději poklidu okoušejíce, kamž
podlé nich také Lazar přišel 16,22. a kam
Pán po skonání svém se odebral, aby je
odtud vyprostil a věčné slávy přiúčastnil.
Ef. 4, 8. S výkladem tím srovnává se slovo
Dnes, an Pán skutečně stoupil do limbu
či do ráje a dobře na něm přestati můžeme.
Ještě jiní slova ta Páně vůbec a prostranněji
o blaženství slyší, o místnosti dále otázky
nekladouce a tím patrně ukazují, že jim ne
jde o výklad jednotlivých slov jak raději o
náuku, jenž v nich se obsahuje. Srovnávaji
se ti náhledové v tom, že rájem blaženství
se rozumí a že věčnou slávu Pán mu slibil,
ale tu běží o to, kterak slovo dnes v pří
povědi Páně slyšeti přijde. Stoupila duše
jeho s Christem do limbu as otci ostatními
oproštěna byla. Od doby, co se obrátil, po
čítala se muka jeho jemu za zásluhu a křest
mu dán jeho vlastní krví a co zlého kdy
učinil, nyní bolestmi a hroznou smrtí svou
odčinil a odvinil a zásluh neskončených
smrti Páně zúčastnil se. To první soud, jejž
Pán se soudnice kříže vynesl, a V tom dal
podobenství soudu povšechného, an muž na
pravicí spasen, onen na levici nespasen.

Již pak Pán se klonil k smrti, o čemž
dále sv. Lukáš:

44. Bylo pak okolo hodiny šesté
a tma stala se po celé zemi až do
hodiny deváté. 45. Otmělo slunko a
opona chrámu roztrhla se v půle. -46.
A vzvolav hlasem velikým Ježíš řekl:
Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.
A to pověděv skonal. 47. Viděv pak
setník, co se stalo, velebil Boha řka:
Jistě tento člověk spravedliv byl. 48.
A veškeren zástup těch, jenžto přibyli
k divadlu tomu a viděli, které věci
se dály, tepouce se v prsa svá navra
covali se. 49. Stáli pak všickni známí
jeho zdaleka, i ženy, kteréž následo
valy jej z Galiléy, to vidouce. 50. A
aj, muž jménem Josef, jenž byl rád
ným, muž dobrý a spravedlivý, 51.
(ten nesvolil k nálezu a činům jejich),
z Arimathéy, města judského, kterýž
očekával i sám království Božího. 52.
Ten přistoupiv ku Pilátovi požádal o
tělo Ježíšovo; 53. a sňav je obvinul
plátnem tenkým a položil je v hrobě
vytesaném, ve kterémž ještě nikdo po
ložen nebyl. 54. A den byl přípravný
a sobota zasvítávala. 55, Následovavše
pak ženy, kteréž s ním byly přišly
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z Galiléy, shlédly hrob a kterak polo
ženo bylo tělo jeho. 56. A navrátivše
se připravily vonné věci a masti; a
v sobotu sice odpočinuly podlé při
kázaní,

Výklad Mt. 27, 50—61. Mr. 15, 33—47,
Symbolické byly veškery příhody ty zázrač
né. Věčné světlo Christus umřel a tudy i
slunko se zatmělo o polednách a v čas plno
luní Mat. 27, 45. Opona se roztrhla a zna
čilo se roztržení svazku národa s Bohem.
Známost Boží a milost jeho odňata byla od
lidu. Spatřuje se v tom soucit veškeré pří
rody se strastmi Syna Bozího. Ale i nevy
stihlost rad Božích tu vyjevených se tou
tmou oznamovala a roztržení opony bylo
znakem, že K svatyni nebeské cesta protr
žena jest. Hebr. 9, 6.

Posléz oddává ducha svého v ruce Ot
covy a při tom poslední sedmé slovo vynáší:
V ruce tvé poroučím ducha svého. Slova tapozdějinežslovo:© DokonánojestJo.19,
30 byla vyjádřena. Odevzdává pak ducha
svého co človek, jenž všelijak Otci podro
boval se až do té hrozné smrti a tak dovršuje
obět svou. Sic jinak nikdá nepřestával býti
V nejužším spojení s Otcem. Odevzdává také
ducha pro příklad veškerých věků budou
cích a jak sv. Athanasius praví, tím ducha
svého Otci odporučením odporučil Pán celé
vykoupené člověčenstvo v ruce a milost
Otcovu. Odevzdává s prosbou, aby vzkřísiv
ho třetího dne Otce doplnil dílo spásy. Za
nechal nám v slovech těch odkaz a poklad,
ruce Boží plné lásky a milosti. Slova ta jsou
ze Z. 30,6; a církev slova ta opakuje každého
dne při kompletoriu. Následovali světci a
světice v tom Pána, jak sv. Stěpán Act. €,
58. a každý křesťan se slovy těmi v ústech
umříti žadá. Tepruv, když byl slova ta pro
mluvil, dopustil Pán smrti moc nad sebou.
Známa nám hodina, v níž Spása světa vy
konána byla a třetí hodina v pátek tudy
nesmírnou cenu do sebe má a vcírkvi Boží
v tu hodinu zvoní se na upamatování na
nekonečné zásluhy Christovy.

Dále vyličuje Lukáš dojem, jejž učinila
smrt Páně na rozhčné tu přítomné diváky,
Napřed o setníku dí: Vida setník, co se
stalo, velebil Boha řka: Jistě lenlo člověk
spravedliv byl. Setnik viděl, co se stalo, t. j.
dle Mar. 15, 39., že Pán silným hlasem od
dal ducha Otci, a z toho soudil, že Christus
Syn Boží jest, ač ovšem i jiné věci viděl,
které však neučinily toho důrazu na něj,
jak to hlasité odevzdávání ducha do vůle Boží.
Jest ten setník prvým ovocem zásluh smrti
Páně, jest to pohan, není to kněz, není uči
tel zákona v písmězběhlý, není to Žid. Jak



214

podivní jsou soudové Boží milosti! Kněži
odsoudili Christa co zločince a setník římský
jim vůči praví, že bezpraví se stalo, ješto
člověk ten, Christus spravedliv jest. Slovem
spravedliv jest se vysvětlují slova, jež Ma
touš jemu v ústa klade, Synem Božím ho
zova, O čemž viz u Matouše str. 343. ku
konci. Což dí Lukáš: vida, co se stalo, jest
v řeckém textě tuto singulár zů ysvóuevov,
a ovšem k jedné věci bledě jinaký smysl
než slova za yevóusva v. 48. dává, kdež o
zástupu praví se, že vidouce, které véci se
dály, tepali se V prsa svoje; věcmi těmi za
tmění slunka, pukání skal atd. se roz
umějí, co všecko na ně společný důraz uči
nilo a ku pokání je přimělo. Tepdní čt biti
se v prsa, jak již víme 8, 52. 18, 13. jest
ozpak smutku, lítosti a kajicnosti. Šlo jim
to k srdci a bez mála mnohý, jenž dřívese
posmíval Pánu, nyní pováživ všech těch
událostí, do sebe šel a pokání činil.

O známých v. 49. Páně u kříže stojících
jediný Lukáš vypravuje. Dí: všichni známi
a jeví, co jim ke cti, nám ku potěšeníslouží.
Byli ovšem apostolé také tuto. Zdaleka stáli
nemohouce pro zástup bliže. Vyznačuje mezi
nimi zvlaště ženy, jenž z Galiléy Pána ná
sledovaly. Nad ně jmenuje Josefa z Arima
thie; věřil v Christa ale tajně. Dokavad divy
činil Pán, jenom skrytým byl jeho učeníkem,
nyní ale, když Pán co zločinec na křiži
umřel, veřejně se k němu hlásí; ze smrti
Páně čerpal tu srdnatost.

Konečně jmenuje sv. Lukáš den, v němž
se to všecko dálo. Byl pak den ten při
pravný a sobota zasvitávala, vece sv. Luk,
v. 54. O přípravném dni, že to pátek byl,
aniž jiný den jména toho dostával, viz u
Mat. 27, 62. Sobota zasviřávala, zabřesko
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vala, tak vece místo nastávala, mluvě 0
početí soboty k večerou při západu slunka,;
následuje v tom židovského mlnvení, podlé
něhož začátek svifáním jmenován buď pře
nešením od začátku dne, buď raděj od roz
žíhání posvátného světla ve chrámě a od
vzcházení hvězd. Ženy zbožné hodlajíce po
mazati tělo Páně nakoupily sice mastí a vo
nitostí, jenž záležely v pryskyřici myrhové
s aloem potlučeným smíchané, ale ješto na
stala sobota, nemohly úminku svého provésti,
nébrž pro přikázaní Boží vydané o svěcení
soboty odpočinuly, mazání Páně na den dru
hý zůstavivše. Specerií, vonlivostí a mastí
veliké množství potřebováno při mrtvolách 3
veliká část do hrobu také k mrtvole po
kládána. Zeny ty ctily Pána v hrobě a
dávají podnět, Christa ve svátosti ctiti; ale
i ta úcta, jenž se ostatkům světcův a světic
děje, splývá na hlavu všechněch světců a
světice, na Cbrista, od něhož oni přijali sva
tost svou a sílu, jej vyznávati a pro něho
umřiti.

Poslední slova hlavy naší znějí: V so
botu sice odpočinuly podlé příkazu; částice
sice ukazuje na předvětu a domáhá se do
věty, jeuž ale tepruv v kapitole následující
se dokládá slovy: prvního dne ale přišly k
brobu. Tak nemístně končí kapitola ta
S předvětou, ana kapitola 24. s dovětou po
číná. A tudyby vlastné místo punktu jenom
čárka se položiti měla na konci kapitoly
této, ješto se dále o tom vypravuje, co ženy
ty svaté činiti se podjímaly.

Ostatně Ježíš šestého dne dokonal spásu
lidskou a sedmého odpočinul: tak Bůh šest
dní koval stvoření světa a odpočinul dne
sedmého a Christus i v tom Synem Božím
se býti osvědčil.

Hlava XXIV.

1. Vzkřisení Páně, jež andělé ženám zvé
stuji; 15. Učenici do ©Emaus pocestní;
27. jimž Pán pismo vykládá a S nimiž
večeři; kteří 33. vrátivše se do Jerusalémavypravovaliovstalém© Pánu.96.
Pán zjevuje se jedenácteru, pojídá s nimi
a 44. otvírá jim smysl pisma; 50. vede
je do Betanie a vstoupá na nebesa.

1. První pak den týdne záhy z rána
přišly k hrobu, nesouce ty, jež připra
vily, voniny. 2. I nalezly kámen od
valený od hrobu. 3. A vešedše ne
nalezly těla Pána Ježíše. 4. I stalo
se, když na mysli zaraženy byly pro
to, aj, dva muži stáli podlé nich v

oděvu skvoucím. 5. Když pak se zastra
šily a klonily tváře k zemi, řeklik nim:
Co hledáte živého mezi mrtvými? 6.
Není ho zde, nébrž vstal jest; rozpo
meňte se, kterak mluvil k vám ještě
jsa v Galilée 7. řka, že musí Syn člo
věka vydán býti v ruce lidí hříšných
a ukřižován býti a tretího dne vstáti.
8. I rozpomenuly se na slova jeho.
9. A navrátivše se od hrobu, zvěsto
valy to všecko jedenácteru a ostatním
všechněm. 10. Byla pak to Maria
Magdaléna a Johanna a Maria Jáko
bova a ostatní s nimi, kteréž vypra
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vovaly apostolům toto. 11. A zdála
se před nimi jako pletky slova ta a
nevěřili jim. 12. Petr ale vstav, běžel
ku hrobu a nahnuv se uzřel prostě
radla sama ležeti a odešel u sebe divě
se tomu, co se stalo.

Viz Mat. 28, 1—8. Mr. 16, 1—8. Ženy
zbožné záhy ráno podlé vroucnosti lásky své
a své neobmezené úcty k Ježíši pospíšily
k hrobu, aby Pánu poslední čest prokázaly.
Bylo jim tu s podivením, že kámen odvalen,
o němž věděly, že velik jest a že jim dobře
byl hrob zavřen. Tím více se ale zarazily,
když těla Páně nenalezly a nadto anděly
ve skvoucm oděvu uzřely. I sklonily obli
čeje svě k zemi ze svatobázně a pro velikou
andělů těch skvoucnost. Andělé jim na mysl
uvedli, že jim Ježíš o vzkřesu svém před
povídal; a nyní se tepruv na ty předpovědě
Páně upamatovaly, dřívěji na všecky ty
věsti Páně pro náramnost bolesti a smutku
zapomenuvše. Došly tedy ženy ty hrobu,
když již byl anděl Mat. 28, 2. hrob otevřel,
což se bylo stalo od anděla ještě před při
bytím Marie Magdaleny, která veškery Ženy
tam předešla U Mat. a Mar. nalézáme o
jednom andělu; toho ženy ty napřeď spa
třily, když pak šly dále a bližeji přistou
pily, objevili se zrakům jejich obá dvá po
slanci nebeští a jeden z nich oslovil je.
Ostatně přepodobno a dle sv. otců jisto, že
jak tam při jeslech, tak tuto u hrobu ne
spatřeně tisícové blaženců nebeských se na
lezali, v hlubokost lásky Páně a divů Bo
žích tu projevených se ponořujíce. 1. Pet.
1, 12. Od žen těch vyšla prvá zpráva 0
vzkříseaí Páně; hřích ze ženy vyšel a ženy
nyní kuvěření napomínají nejpředněji. Pra
vil anděl k ženám: Musi Syn člověka vydán
býti a vstáti; uvádí tedy ve slovech Páně
název Syn člověka, jak se Pán přede vzkře
sem jmenoval; po vzkřesu již neužívá 0 sobě
názvu toho. O ženách těch viz 8, 1.

Apostolé ženám nevěřili, nébrž zdály se
jim věci ty tretami, šibřinkami, pletkami,
pošetilostmi býti a bláznovstvím; tak se za
razila a skormoutila mysl jejich pro smrt
Páně. Předce ale nezůstaly řeči jejich bez
následku. Petr (a dle Jo. 20, 3. s ním Jan)
podlé ohnivé povahy svojí nemohl nepohnouti
se a tudíž vydal se k hrobu, aby očitě sám
o výroku jejich se přesvedčil. Běžel, dí
Lukáš; vedla ano pudila jej vroucnost a
láska, sklonil a shýbl se, aby proskoumal
a přesvědčil se, jak věci se nalézají a ode
šel divě se u sebe, Nevěřil ještě, ale počalo
se rozbřeskovati v mysli jeho. Sv. Lukáš
mnoho věcí mlčením pomíjí, ač k nim potom
táhne se, jak vidíme nížeji v. 34, kdež na
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ráží na zjevení se Páně Petrovi, ač byltoho
Vypravovati opominul. Místo odešel u sebe se
divě překládají text řecký jinou vazbou odešel
domů (noůdsčavrův, k sobě), Neprávě verš ten
dle několik málo rukopisů se vypouštěl,
větší část rukopisů čte slova ta a z příčin
vniterných nedá se jinak vysvětliti, pročby
nebyvše původně psána byla sem vesnována
byla. Nyní po vynešení na světlo rukopisu
sinajského všeliká o nich pochybnost vymizí,
ana se slova ta tam nalézají.

Ostatně některé poznámky dostaviti ne
bude nemístno. Svatý Řehoř praví: Ženy
donesše vonné věci, udostojeny byly roz
mluvy s duchy nebeskými; tak jenom kdo
Christa blahovůněmi cností ctí, s nebešťany
druhdy obcovati bude. Kdo Christa hledá
mezi mrtvými, to jest sám pleť a pochotě
její umrtvuje, ten nalezne Christa živého a
životem blaženým od něho obdařen bude.
Ženy sice dřívěji uvěřily než apostolé, ale
proto nedrží apostolé zadu za nimi, vece sv.
Zlatoslov, nébrž k vyšším věcem ustanoveni
byli. Ženy vzaly na se obsluhu Christa
Pána, apostolé vzali na se útrapy a muka
pro víru jeho. Ženy nesly masti, apostolé
bičování; ony vešly do hrobu, tito do žalářů;
ony olej, tito krev svou vylévali. A nač
dále mluviti? Zeny ostaly doma, apostolě do
bojů a půtek se vydali.

O uvozování všech udání, jež u všech
evangelistů čteme, ve shodu a pohodu jsme
již při sv. Matouši se šířili; tu přestáváme
na tom, což nejednou jsme pravili, že apo
stolé k hlavité věci, ku vzkřesu Páně, pro
hlédajíce, o vylíčení okolností méně se sta
rali. Následuje obšírně o chodu do Emaus
vypravování, jehož Mr. 16,12. jenom dotekl

13. A aj dvá z nich ubírali seté
hož dne do městečka vzdáleného ho
nův šedesáte od Jerusaléma, jménem
Emaus. 14. A oni rozmlouvali vespo
lek o těchto všechněch příhodách. 15.
I stalo se, když rozmlouvali a vespo
lek spytovali, i sám Ježíš přiblíživ se
bral se s nimi, 16. oči ale jejich byly
držány, aby ho nepoznal. 17. I vece
k nim: Jaké jsou to řeči, kteréž ve
dete vespolek jdouce a jste zasmušilí ?
18. A odpovídaje jeden, jemuž jméno
Kleofáš, řekl jemu: Tyli sám jsi pří
chozím v Jerusalémě a nepoznal jsi,
jaké věci stalý se v něm Za těchto
dnů? 19. I řekl jim: Jaké? A řekli:
O Ježíši Nazaretském, jenž byl muž
prorok, mocen ve skutku 1 řeči před
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Bohem i přede vším lidem 20. a kte
rak jej vydali velekněži a náčelníci
naši na odsouzení smrti a ukřižovali
jej. 21. My ale jsme nadívali se, že on
vykoupí lid israelský. A nyní nad to
všecko třetí den jest dnes, co se to
stalo. 22. Ale i ženy některé z na
šich užasily nás, jenž přede dnem byly
u hrobu 293. a nenalezše těla jeho při
šly, pravice, že také vidění andělů
uzřely, kteří praví, že žije. 24. I ode
šli někteří z našinců k hrobu a tak
nalezli, jak ženy pravily, jeho ale ne
nalezli. 25. A on řekl k nim: ne
domyýslní a zpozdilí srdcem k věření
všemu, co mluvili proroci. 26. Zdali
těch věcí nemusil trpěti Christus a
takto vejíti do slávy svojí? 27. A po
čav od Mojžíše a všechněch proroků,
vykládal jim ve všech písmech, co 0
něm bylo. 28. I přiblížili se k mě
stečku, do něhožto šli; a on stavěl se
dále jít. 29. I přinutili jej řkouce:
Zůstaň s námi, nebo se zvečeřívá a
nachýlil se již den. I vešel s nimi.
30. I stalo se, když stolil s nimi, vzav
chléb žehnal a polámal a podával jim.
81. I otevříny byly oči jejich a po
znali ho. A on zmizel z očí jejich.
32. I řekli vespolek: zdali srdce naše
nehořelo v nás, když mluvil na cestě
a otvíral nám písma? 33. A vstavše
též hodiny navrátili se do Jerusaléma
a nalezli shromážděných jedenácte a
ty, jenž s nimi byli, 34. jenž pravili,
že vstal Pán
Simonovi, 35. A oni vypravovali, co
se stalo na cestě a kterak poznali ho
v lámání chleba.

O tomto chodu do Emaus sv. Marek
16, 12. 13. píše velmi zkrátka a musíme
velmi povděční býti sv. Lukovi, že nám
šířeji o tom vypravuje. Dvá z ních byli na
cestě do Emaus. Kteří dvá to byli, o tom
nejedna mysl jest u vykladatelů. Jeden
sice se nížeji (18) jmenuje Aleofdš, kteréž
jméno Kůsózas jest skratek m. Kleopater,
KlsónatTo0g,
avšak kdož on byl, neví se mistněji; ač ně
kterým vidí se, že z Emaus rodem a domo
vem byl. Jest to jméno jiné než Kkozas
či Alfeus, jaké jméno nosil manžel Marie

skutečně a ukázal se.

což značí asi naše Otoslav;

Lukáš XXIV, 13—35. Učeníci do Emaus pocestní.

Jákobovy matky Jo. 19,25., což bylo jméno
hebrejské, an náš Kleofáš jméno řecké má.
Svatý Lukáš jen jako mimochodem jméno
jeho klade, an jej totiž mluvícího uvádí.
Což o něm pozdější vypravují, že mučeníkem
byl, toho při své váze nechati musíme.

Druhý učeník nejmenuje se od sv. Lu
káše a tudy zhola nic místnějšího o něm
věděti nemůžeme. Kladou Sice někteří jméno
jeho, ana nejedna 0 něm domněnka povstala,
Sv, An:brož jej jmenuje Amaonem, bez mála
od místa Amaus či Emaus, kam se ubírali;
sv. Epifan jej Nathanaelem býti praví, sv.
Řehoř s jinými některými za to má, že to
byl sám Lukáš, jenž prý zde podobně své
jméno zatajuje, jak to sv. Jan evangelista
nejednou Jo. 1,40. 13,23. 18, 15. 20,2. 21,
24. a t. d. Čini. Leč vidí se to přičiti slo
vům přístupným našeho ev. Luk. 1, 1—4,,
kdež sv. Lukáš zdá se oddělovati od těch,
jenž Christa Pána osobně znali, o čemž viz
na svém místě a v úvodě. O dvou těchto
učenících vece Lukáš, že byli dvá z nich,
t.j. z učeníků Páně buď vůbec buď z oněch
dvaasedmdesátera 10, 1., jak se obyčejně
myslí. Di: A aj, dvd z nich ubírali se léhož
dne do městečka, vzdáleného honů Ssedesáte
od Jerusaléma jménem Emaus. Slovce 4;
značí, že věc ta, o níž vypravovati míní
Lukáš, z nedojepí a neočekávaně se dála.
Šli pak oni do Emaus čdéhoždne, když byl
vstal Pán z mrtvých k večerou, jak z po
stupu události se vidí. Emausy či A mausy
bylo městečko od Jerusaléma vzdálené šede
sátero honů, jak netoliko Lukáš tuto, nébrž
1 Josef Flavius V. Ž. 7, 6. 6. určuje. Ale
které místo jest těmi Emausami v nynějšíPalestýně?© Nejednijenalézajívosaděře
čené nyní Kulonieh od kolónů či osadníků,
vojáků, jimž Titus byl městečko to k obý
vání daroval. V Talmudě sluje Mosa, což
pení jiné jméno než Emaus, jinak vyslo
vené a přikrojené. Jiní ale, poněvadž Kulo
nieh se jim tuze blízkým zdá býti, poklá
daji Emausy býti, kde nyni Kubeibi leží,
od Kulonií k severu, a těm tradice nasvěd
čuje, Hon, stadium, má sto pětadvacet kro
čejů, tak že asi čtyrycet honů jednu míli
naši činí; tak Emausy evangehcké byly
asi půl druhé geografické míle odlehlé od
Jerusaléma. A ta vzdálenost velmi nasvědčuje
těm, jenž Emausy v nynějším Kubeibi seve
rozápadně od Jerusaléma nalézají. Jisto pak,
že na omylu jsou, kdož matou aaše Emausy
s jinými Emausami, jenž odstávaly od Jeru
saléma mnohem dále a později Nikopolem
slouly; to Nikopole bylo 175 honů vzdáleno
od Jerusaléma, tedy téměř třikráte toli, jak
text náš pokládá. Někteří rukopisové a jme
novitě kodex sinajský místo šedesáte klade
stošedesáte honů. Leč ta změna se dála
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nějakým propiskem. Jméno za to, že Nikopole
jest městem Emausy a poněvadž o mnoho
dále od Jerusaléma odstávalo, tedy k šede
sáti honům sto honů přidáno.

Rozmlvuvali učeníci ti po cestěo vecech,
jeně se byly dály v Jerusalémě. O smrti
Páně totiž, o jiti žen ke hroou, 0 tom že
Pána nenalezly: o tom, co by měli souditi,
ješto tělo Páně nalezeno nebylo ve hrobě;
o tom, že andělé ženám ukázali se a podobných
věcech, ke Christu Pánu se odnášejících.
Rozmlouvali a spytovali; smutni byli, ale
neoddali se smutku acitům posupným, nébrž
dali rozumu nad citem vládnouti, ješto spy:
tovali a všelijak co muži se jevili. Když
pak spůsobem tím rozmlouvali a věci rozbí
Tali, přetřásali a pojednávali, co by souditi,
a spytovali, na čem by stanoviti se měli,
i sám Ježiš, o němě totiž mluvili, příbliživ
se, bez mála dohoniv jich, ješto druhdy byši
při rozbírání a potřesu svém, jak se stává,
na cestě postávali, šel s nimi cestou dále do
Emaus. Z čehož sv. Béda béře námětek
k tomu, že Pán, kde dvá jsou ve jménujeho
spojeni, přítomen bývá Mat. 18, 20. a tém,
kdo po pravdě dychtí, pomoci neo'jimá.
Přidružil se k nim, dí Beda, an ještě po
chybovali, čím více k těm, jenž docela věří
a o něm rozprávějí. Oni Pána nepoznali,
an oči jejich držány byly. Slova ta značí,
že Pán chtěl, aby ho nepoznali, a že tudy
na zrak jejich působil. Nedal se jim ibned
znáti, ješto chtěl srdce jejich připraviti dřívěji
a ukázati jim z písma, že se to všecko dáti
S ním musilo; sic jinak, kdyby se jim byl
Ihned poznsti dal, byliby se u víře rozpa
kovali, ana víra jejich měla spolu na základě
prorockých písem spoléhati, jichž smysl na
před jim otevřen musel býti. Nebo, vecesv.
Řehoř, milovali a pochybovali; že milovali,
tedy se jim ukázal, že pochybili, tedy zahalil
se před uimi v nepoznalost. Sv. Marek 16,
12. praví, že se jim ukázal v Jiné podobě a
tudy vykladači nékteří odvětovali, že Pán
oslavené tělo maje, nemohl ihned od učeníků
těch poznán býti, a k tomu že i smutek i
skormoucenost duši jejich zatemnovala. Obojí
to skutečno jest, i smutek i proměněná tvářnost
Páně; ale sv. Lukáš připisuje nepoznání to
divu, že zvláště držel Pán oči jejich, aby
ho nepoznali. Zduchovnelo sice tělo Páně,
ale podoba jeho předce ostala, že ovšem
poznán býti konečně mohl, kdyby nebyl
bránil zázračně, aby ho nepoznali. Držení oči
zajisté neznačí, leč činiti, aby nepoznali.
„ Tázal se jich Pán: Jaké jsou to řeči,

Jež prohazujete vespolek a jste zasmušili ?
Ptá se jich, an byl viděl a slyšel rozmlouvati
Je, aby je o věcech oněch pravěji poučiti
mobl; přidává: a jste zasmusili, aby ukázal
8vou k řečem jejim příchylnost a k jejich
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smutku sdílnost. Odpověděl jsden z mich
jménem Kleofáš: Tysli sám příchoz v Jeru
salémé? Učenici ti měli Pána za poutníka,
jenž se nyní z Jerusaléma po svátcích domů
vracuje, jenž tedy pobydlev v Jerusalémě
musil o tom slyšeti. Věci, které se s Ježíšem
v Jerusalémě staly, tak duši obou učeníků
zajaly a tak jediným předmětem rozmluvy
a smutku jich byly, že se jim zdálo zhola
nemožao o něčem jiném mysliti a mluviti.
Tudy zavírají, že on docela neví o věcech
těch, sic jinak by se nebyl tázal, o čem
mluví a co je smutí. Pán odvětil jinou
otázkou: Jaké to věci? nedi v řeckém textu
které tíva, nébrž jaké noša, kterým slcvem
namítají se věci zvlástně povahy, ač tomu
odpíraji spytcové jiní pravice v tom rozdilu
nebyti. Onč ale řekli; bez mála opět Kleofáš
mluvil; ješto ale jménem obou řeč vedl, tudy
se plurál řekli klade. Snad i druhý také
slovo ujal, což velice podobno; avšak určiti,
které věci Kleofáš, které nejmenovanec po
vídal, nemožno jest, ač se toho někteří vy
kladači byli podjali. O Ježisi Nazuvetském
praví oni, jenž byl prorok mocný v skutku
a řeči. Misto dyl jest v řeckém textu s/al
se, prokázal se prorokem mocným v skutku
a v řeči, ač jiní rozdilu tuto nečiní. Skulek
napřed se klade, poněvadž ze skutků nej
příze důstojenství jeho co Messiáše vynikalo
Act. 1, 1. Jo. 10, 35. Ač oniho za Messiáše
zřejmě nevydávají, předce veřejně před Ci
zincem za proroka jej kladou, ještě jim výše
důstojeoství Páně nebylo přístupno, aneb se
před cizincem s tím tajiti obmyšleli. Skulky
rozunějí se především divové Páné. Doklá
dají před Bohem a veskerým lidem prokázal
se mocným býti ve skutcích a řeči; nejenom
lidé jej za takého drželi, nébrž ovšem takovým
docela byl. A kterak, praví dále, velekněži
a velmoži naši jej vydali na smrťa ukřížovali.
Ukřížovali jej sice Římané, ale poněvadž
Židé původem byli ukřižování toho, tudy
právem se jim skutek onen připisuje. My
ale jsme nadivali se, že vykoupí Israela, a
nadto jest třetí den, co seto dálo. Tak mluví,
ješto jim na mysli tane připověď Páně o
vstání jeho třetího dne; nevědí, co by otom
souditi měli, nedávají výhost vší víře a ná
ději, ač ukazují, že potupné odpravení Páně
na poručení velekněžstva stalé víru v mes
siásství Páně u nich namnoze zviklalo. Oče
kávali v Jerusalémě, že se jim Pán zjeví,
aneb že mistnějších a jistých věcí o něm
dovědí se; ale musejíce bez mála vrátiti se
domů a nemoboucese přesvědčitio skutečném
Páně vzkře-u na pochybách ustrnuli, ač hotovi
jsouce tudíž rich zbýti a vChrista vzkříseného
uvéřiti. Ovšem ale byli ujati myšlénkou o
pozemském království Messiášověa tudy praví,
že se nadívali, že Christus vykoupí Israela
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z poroby Římské a učiní Židy velikým ná
rodem, jakým druhdy za Davida a Šalamouna
býval. Nadivali jsme se; ale nyní, vece
Augustin, již téměř nenadíváte se, a an
Christus žije, tedy náděje vaše umřela ? Místo
a nyni nad lo nade všecko čte řecký text
ovšem ale nad to nade všecko, čímž vazba
zřetelněji vystoupá, avšak smysl v ničem
neziskuje. Naď to nade všecko t. j. nade
všechua ta strastná utrpení třetí den jest či
dle řeckého textu oy« třetí den črvá, trdvi
totiž Pán, aneb neosobně den třetí trvá.

Témi všemi slovy pochybnost svoji vy
jadřují. Ale tu probleská i záře náděje.
Avsak někleré ze žen našich užasily nás,
věci neočekávané nám vypravajíce, nad nimiž
jsme žásnouti musili a z nichž jsme náděje
o vzkřesu jeho poněkud nabyli, ač co 0
nich souditi nevědouce. Byly ženy ty šly
záhy z rána k hrobu Christova těla pomazat,
ale nenalezly ho, což ovšem přepodivno jest.
Ano ženy ly nad to, že těla jeho nenašly,
jestě vidění andělů měly, kteří jim zvěstovali,
že Christus žije; načež někteří z našinců a
tudy ne sám Petr jako v. 12. nébrž Petr a
Jan Jo. 20, 3. k hrobu odešli 4 nalezli, jak
ženy pravliy, ale Pána samého nenalezli či,
jak text řecký, neuzřeli.

Měli tedy učeníci ti dvá dosti svědectví,
že Pán vstal, ale povahovali se v pochybách.
Proto Pán jim praví a vynímá jim osten po
cbybnosti z neustroulé mysli: O nedomyslní
a zpozdili srdcem k věření tomu, cv pověděli
proroci! Vytýká jim nevěru, jak Mar. 16, 14.
apostolům také vytýkal; slova obtoužnáale
ztratila trpkost proresena byvše s láskou
od všelaskavého Pána. Nedomyslní je zůve
ohledem mysli a poznání, a zpozdi'ými ohledem
srdce t. j. cíticí a volicí působnosti. Tak je
jmenuje, že se zpěčovali uvěřiti všemu, co
proroci věstili. Věcem těm, které se k slávě
Messiáše odnášejí, rádi víru přidávali, aleo
ponížení jeho, o strastné smrti jeho věděti
a slyšeti zdráhali se. Tomu neporozumívali
a tomu váňali a zpozdívali se viru přičíněti:
věňli z části jenom výrokům prorockým a
Pán jich napomíná, aby všemu, cokoli proroci
napsali, víru dávali. A tudy jim proroctví
starozákonná počiná vysvětlovati s té strany,
se které jim smysl jich tak málo přístupen
byl. Nemusil-liž Christus ty věci trpěti totiž
podlé prorockých předvěstí; nebyloliž utrpení
Christovo či Messiášovo zřejmě ve staro
zákonných prorocích předvěstováno? A ne
vypikáli z utrpení jím podstoupeného, že on
Christem byl, ješto se na něm výrokové ti
naplnili, jež proroci © ukrutné smrti jeho
předpovídali? A, vece Pán dále, nemusilliž
jakto vejiti do slávy svoji? slova takto nečte
text řecký, leč jest to příhodná glossa, ješto
oslavení Páně z utrpeníjeho vyniklo, Slávou
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svojí nazývá vzkříšení, nanebevstoupení,
Ducha sv. seslání a ujetí vlády nad veškerým
člověčenstvem; ovšem ještě nebyl celé slávy
se zúčastnil, ale již počal se jí účastniti a
v začátku slávy, ve vzkříšení, zámluva všeliké
ostatní slávy spatřovala se, an se vzkřísením
prokázal býti Synem Božím. Rom. 1,5. I počal
na důkaz toho, že skutečně musil trpěti
Christus, od Mojžišea všechproroků a vykládal
písma, jenž oněm byla. Od Mojžíše počal a co
ve knihách jeho se nalézá předvěstného a
předobrazného o Christu a smrti jeho, jim
vysvětloval; nápotom proroka po proroku
předse bera a výroky jejich místněji rozbíraje,
především ta o strastné smrti, ješto místa o
slávě jim známa a v ústech všech mistrů
jejich byla. Škoda, že Lukáš nepřitáčí míst
oněch; podobno avšak, že apostolé v listech
svojich a řečechsvojich, j-ž čteme ve skutcích
app. některá z míst oněch uvodili. Ješto
vlastních a doslovných výrokův o Christově
smrti a slávě jeho ve knihách Mojžíšových
nedrabně se nalézá, musíme za to míti, že
náznaky, náslony a nástiny v nich příchozí
a ku Pánu se odnášejicí jim od něho vyloženy
byly. Takoví nástinové byli Izák, Josef
egvptský, Melchisedech, Mojžíš a j. přemnozí,
z nichž každý jednu stránku života aneb
smrti Páně naobrazoval. K těm osobným
náznakům připojiti dlužno věcné, jaké jsou
beránek paschálný, nezlámání kostí jeho, had
měděný a mn.jj.

Reč Páně tak zajímala mysl učeníků, že
jim cesta bez obtíže přešla a že jim nenapadlo
ptáti se, kdo jest ten, jenž tak umí vykládati
písma? Takto se přiblížili k Emausům. A
Pán postavil se dále jiti, an oni do městečka
zahýbali. Pán nakročoval dálejší cestu a
děla!, jakoby chtěl dále jiti, ovšem pak by
byl dáleji se odebral, kdyby ho nebyli při
nutili u nich ostati. Véděl Christus, že jej
nutiti budou a hotov byl pozvání jejích při
jmouti; avšak chtěl jim dáti příležitost ku po
zvání, v čemž zachovával obyčejnou slušnost,
nevtíraje se jim, nébrž čekaje, ažby jej úsilně
zvali. Tak Bůh zkouší víru naši, zdaje se
druhdy ji opouštěti, an právě se jí místněji
vyjeviti hodlá. Nebo tu bázeň, Pánaztratiti,
povyšuje duši a ukřepuje sílu její, že tím
snažněji a vroucuěji se ku Pánu vine. A také
nám náleží, abychom Christa Pána svým
celým životem almužnami a modlitbamipři
nutili, aby u nás ostal. Den se nachyluje
a myliž nebudeme Pána prositi, aby při
nás a při cirkvi zůstal? Den se nachyluje
a noc nevěry se spouští na popluží naše; a
my nebudeme volati o Pána? I přinudili jej:
Zůstaň s námi, i již jde k večerou a den
nakloml se. Odtad viděti, že domoval jeden
z nich v Emausích; ač ovšem možno, že
majíce tu přátely aneb jinak známé, u nichž
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přenocovati chtěli, Pána k témuž hostiteli
přivésti zažádalí. Přinutili Pána, jak se oby
čejně bost nutí, jejž bychom rádi u sebe
měli. K tomu je přimělajiž obvyklá hostinnost,
Bad toale ta, již jenom nezřejmě sobě po
vědomi byli, ku Pánu přilnulost a ona roz
háralost srdečná, o níž nápotom sami pravili.
Ostatně slova ta, zůstaň s námi Pane, an
se připozdívá a den nachyluje se, převhodně
se uzivají Od nemocných před očekáváním
SUrtI, Jak to čteme 0 Hosiovi kardinálovi.

Vešel tedy s nimi a vešed nečiní již co
host, nébrž co Pán a hospodář, jak jindá
mezi učeniky svými činíval. V tom již dála
se připrava ku poznání ho od nich, ač jej
tepruv pozoali při lámání chleba. Nebo za
stov se, vzav chléb požehnal, zlámal a po
dával jim. O slovech těch nemalá druhdy
bádka se vedla v cirkvi, zda obyčejná to
večeře byla anebli raděj Pán vlastní tělo
dal učeníkům těm ku požívání? Nejedni drží,
že to OvyČejuá večeře byla. Leč raději byla
to eucharistie, jíž poskytl jim Pán, jak z toho
viděti, ze Lukáš týchže slov o ději tomto
Pane uživá, kterými večeři Páně posvátnou
22, 19. opisuje. Viděti to z následků svatého
toho činu, ješto tudíž po použití příčasti se
jim odevřely oči a omi poznali Pána. Všickni
téměr svatí Otcové toho výkladu se drží a
jak Maldonat praví, nevíme, kterakby byl
měl mluviti Lukáš jinak, chtěje 0 eucharistii
řeč vésti. Ješto se toliko zmínkačiní o lámání
chleba, tudy se katolíci k úkonu tomu Páně
táhnou, co ku první eucharistii od samého
Pána podjednou způsobou poskýtané. Svátost
Jim rozvázala SVazek, jímž očijejich držány
byly 16, z0., poznali Pána, ale vtom,anho
pozuali, změzel z oči jejich, znikl ze zraku
jejicu, stal Se Nevidom, neviděn, neviditelen,
nezračen. Nežeby byl zůstal u nich, nevi
ditedlnym se učiniv, nébrž od nich se odebral,
avšak tak, že jej odcházetí neviděli; stojí
Zajisté v řeckém textu dgavrog dm avrWv,
ze kterých slov jde, že odešel čijak vulgáta
pravi, zmizel nenadale z očí jejich. Dal jim
důkaz, ze on to byl, spůsobem bezpříkladným
zuevidoměv a zneviditelněv a spolu ukázal
se míti oslavené, prostoru a času méně po
drobené, čilé, bybné tělo, jenž od místa
blízkého na dalejší s pomíjením a jakoby
přeskokem mezin přenésti se může. Tedy
učeníci pravili k sobě vespolek: Zdali nehořelo
srdce naše, když na cesté k nám mluvil a
otvírat nám pisma? Chtěji říci: Jistě to jest
Christus, nebo uikdo jiný by nebyl řečísvojí
srdce naše na cestě tak rozohnil. Hořelo
jimsrdce vášní nejednou, láskou, tužbou,
radostí, ná tějí a nevýslovnou nějakou žáhou,
již oui sami pojmenovati neuměli, aniž také
sobě affektů svojich osvědomili dokonale a
Jasně, nébrž vůbec jenom 0 tom se pronášejí.
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Bylo tu u vyšším stupni se stalo, co již
v Starém Zákoně psáno, že každé slovo Ho
spodinovo ohnivo jest, Zalm 118, 140. Prov.
30, 5. a poznali, že ten oheň jenom ode
Christa v nich povstati mohl. I nemohli u
sebe udržeti citů oněch přeblahých, jimiž
srdce jejich obuřováno bylo a též Aodiny
t. j. téže chvíle vydal se na cestu do Jeru
saléma, aby se sdělhti mohli 0 city své, 0
svou radost a 0 jistotu vzkřísení Páně. Dříve
Pánu nepoznanému, aby ho k ostání s nimi
přiměli, namítali, že již pozdě dále se dávati,
an se den nachýlil. Nyní ač byla drahná
doba uplynula, není jim pozdě v noci do
Jerusaléma vydati se, při které pouti své
ovšem měsíc na plně jsa jim výborně po
sloužil.

Došedše do Jerusaléma nalezli jedenácte
apostolů shromážděných a ty, jenž s ními
byli t. j. kteří s nimi Christa následovali a
jemu přese všeliké od Židů pronásledování
věrni zůstali. Ti jim, an vcházeli, vírězo
slavně volali: Vstal Pán a ukázal se Simonot?.
Petrovi se ukázal Pán dřive než oněmdvěma
Emausanům, v neděli odpoledne. Ukázal se
mu zvláště, poněvadž potřeben byl potěchy
v kajícnosti svě, a aby nás naučil ctíti před
nosteuství papežů římských přese všeliké
vady a mravné nedostatky jejich. A jest
to pro každého velikou útěchou, že Christus
Pán s takovou lahodou se propůjčuje těm,
kdožto vrací se k nému z poblouzení. Kde
se jemu okázal, nevíme, aniž o tom L. Cor.
15, 5. se dovídáme místněji; ale dvě ta
zjevení Páně, tam učeníkům, tuto Petrovi
učiněná, vespolek se potvrzovalo a veškery
shromážděnce u víře ve vzkřisení Páně
upevňovala. Jmenuje Lukáš Simonem Sv.
Petra; čehož nám nemůže divno býti, ješto
Pán sám před pádem i po pádě jej tak na
zyvá Mat. 17, 25. Mar. 14, 37. L. 22, 31.
Jo. 21, 15; toliko při dávání mu jména toho
a při vystráhání a napomínání ho a před
povídání pádu jeho L. 22, 34. Petrem jej zove.

Jako dříve sbor apostolů dvanácterem
sloul, tak nyní po odchodu Ischarioty sloul
vůbec jedenácterem; tentokráte ale S nimi
nebylo Tomáše Jo. 20, 24. Oni pak sami
těm shromáždeným vypravovali, jak se jim
Pán na cestě přidruzil, jak jim písma vy
kládal, jak srdce jejich při tom báralo, jak
jej poznali v lámání chleba.To lámání chleba
tedy bylo svatou eucharistií; ostatně jestli
Marek 16, 13. praví, že, když dvá dotčení
a postolům a těm,jenž snimibyli, vypravovali,
oni neuvěřili, není v tom půtka, jenomli roze
znáváme čas a osoby. Někteří ihned věřili,
jiní ale pro velkou radost nehnedvíru ujali,
až konečně přesvědčení byvše, se ke vše
obecné víře ostatních přidali. Nad to má víra
stupně rozličné od přestání pochybenství
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co zrna horčičného až do víry, jenž hory
přenáší.

Leč Pán se jim všechněm znovazjevil.

36. Když pak to mluvili, stál Ježíš
u prostřed nich a dí jim: Pokoj vám ;
já jsem, nebojte se. 37. Zděšení však
a přestrašeni jsouce, domnívali se ducha
spatřovati. 38. I řekl jim: Co jste
zkormouceni a myšlení vstupují na
srdce vaše ? 39. Vizte ruce moje a nohy
že já sám jsem, ohmatejte a vizte, nebo
duch pletě a kosti nemá, jakož mne
vidíte míti. 40. A to pověděv ukázal
jim ruce a nohy. 41. Když pak oni
ještě nevěřili a divili se pro radost, řekl:
Máteli něco tuto k pojedku? 42. Oni
ale podali jemu části ryby pečené a
plástu medu. 43. A když pojedl před
nimi, vzav ostatky dal jim. 14. I řekl
k nim: To jsou řeči, které jsem mluvil
k vám, ještě s vámi byv, že musí vy
plniti se všecko, co psáno jest v zákoně
Mojžíšově a prorocích a žalmích o mně.
45. Tehdy otevřel jim mysl, aby roz
uměli písmům 46. a řekljím : Tak psáno
jest a tak musil Christus trpěti a vstáti
z mrtvých třetího dne, 47. a hlásáno
býti musí ve jménu jeho pokání a
odpuštění hříchů mezi všemi národy
počna od Jerusaléma. 48. Vy pak jste
svědkové těch věcí. 49. A já posýlám
zaslíbení Otce svého na vás. 50. Vy
pak posedte v městě, až budete oblečení
moci s výsosti,

Rozbírali apostolé a přátelé vespolek pře
radostné zprávy o Pánu a o dvojím onom
jeho se ukázání, an tu sťál u prostřed nich
a pravil jim: Pokoj vnm, aby potvrdil víru
jejich a aby ukázal, že snadno jest mu na
lézti prostředek ku přibytí na pomoc tém,
jenž ho vzývaji. Dokládá vulgáta dle někte
rých rukopisů, ač vjiných rkpp. slov těch není:
já jsem, nebojte se. Neočekávaně ocitnul se
mezi nimi, ovšem podlé Jo. 20, 19. zavře
nými dvéřmi, a stanul w prostřed nich, aniž
se nadáli toho. Z toho se dá vysvětliti, že
se ulekli a že musil pro jich upokojení říci:
Nebojte se, já jsem. Pokoj vám, pravil jim:
užil slov, jichž jindy užíval, aby ed nich
tím spíše poznán byl. Nad to užiti hodlal
slov lahody a potěchy a pravou blábu jim
donesti a tak se pastýřem dobrým osvědčiti.
Víme z Mat. 10, 12. Luk. 10, 5., že to byl
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spůsob pozdravováni obyčejný u Zidů, že
ale z úst apostolů a ovšem tim více z úst
Christa Pána vyšší měl význam a především
nyní po vzkřísení a po podstoupené záslužné
smrti, kterou nám pokoj s Bohem vyjednal.
Sličně se shoduje to první slovo Páně se
životem novým, jejž vymohl člověčenstvu.
A naplnila se slova Žalmu 71, 36., kdež
čteme: Nechat přijmou hory pokoj a chlu
mové spravedlnost, nechat sestoupí děst na
pažil a rosa ovlaž zemi. Za dnů jeho vzmoz
se spravedlnost a hojnost pokoje. Oni ale
polekali se právě, poněvadž Pán zavřenýma
dvéřma k nim přišel a mysleli viděti ducha
nějakého, nějakou z podsvětí přibylou duši,
jenž podobu Páně na se nějak přijala. Stalo
se, jak tam Mat. 14, 26., když se domněli
vidmo či strašidlo viděti gavracu«e, an byl
Pán na vodách k nim přibyl. Pán jim vy
týká napřed strach jejich a pochybování
jejich, an vece : Proč polekani jste, proč se
děsíte, proč pomateni jste? a Zadruhé proč
myšlénky pochybování povsťaly ve vás, tak
že jste mne nehned poznali na rozpacích
ostávajíce? Lahodně dí: povstávají myšlení
ve vás, jakoby mimo vůli jejich; větší vinu
by byl jim připisoval,nživ slov proč myšlén
kám se oddáváte? Na ten dvojí rozpak Pán
dvojí odvětu dává a nejpruv je úleku zprostiti
se snaží a sice tím, že jím kaže přesvědčiti
se, že on skutečně to jest, nápotom (v druhé
polovině v. 39) domněníjejich o ďuchu poráží
přesvědčováním jich, že Zélesněpřítomen jest.
Praví napřed: Vizte ruce a nohy moje, že
já to jsem. Pán na rukou a nohou i po
svém vzkřesu podržel jizvy od ukřižování
Jo. 20, 20. pro potvrzení víry učeníků co
znak, Co vědmo a pátno vítězství svého nad
ďáblem, peklem a hříchem, Co neustálé zá
stavy a zálomy veleknězského úřadu svěho
a co útočiště pro ty, jenž pro Christa rány
a svízely podnikají. Ty rány jim Pán teď
ukazuje, aby se 0 tožnosti osoby přesvědčili.
Avšak ještě mohli se domnívati, že to sice
Pán, ale že pouhý odstín, pouhá podobajeho.
Tudy Pán, aby je o skutečnosti čélesné svépřítomnostipřesvědčil,velíjím:© ohmutejie
mne a vizte, že duvh masa a kostí nemá.
Pán duchem zde jmenuje populárně. co vůbec
obmatati se nedá aneb ohmatáno byvši se
vzdašně rozplyne. A tudy nelze se odvolávati
na to, že andělé a dáblové tělo na se brali.
Běží jenom o to, že se hmatu větší jistota
než vidu a pohledu v životě připisuje. Nepíše
sv. Lukáš, že apostolé skutečně dotýkal se
těla Páně, ale jistým to klástí můžeme, že
se to stalo a sv. otcové za to mají, že svatý
Jan 1. Jo. 1, 1. 3 k tomu hledí, an vece:
co jsme viděli, co ruce nase ohmataly atd.
zvěstujeme vám. Bylo to totéž tělo, kteréž
na kříži bylo trpělo, jenž nyní oslaveno a
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oduchovněno jsouc a rány na sobě nesouc
věčně s Christem spojeno zůstalo. Těla osla
venců jsou sice tená, útlá a něžná, avšak
těly jsouce a tudy hmotu do sebe majíce,
obmatati se mohou. V povaze těla Páně
spatřujeme, jaká bude povaha těl našich po
vzkřesu, že sice budou duchová, duchovou
povahu míti budou, avšak předcetak, že
těly býti nepřestanou.

Ukázat jim ruce a nohy a v nich ty,
jež za nás trpěl, rány, jizvy a šrámy, jež se
bou i do nebe pojal. I mohli bychom se do
mnívati, že ohmatavše Pána se docela spo
kojili. Ale ta jest povaha lidské mysli, že
čeho nejvíce žádá, čemu se raduje, po čem
celým srdcem dychtí, toho dosáhnouci se
omamí a jakoby opojí a sobě samé nedůvě
řuje bojíc se, že se snad mámí a že suad
ani fo pravdou není, čeho skutečně dosáhla.
Psychologie toho potvrzuje; tudy dí sv. Lu.
káš 41: Když pak ještě nevěřili pro radost.
Měli důkazů dosti, ale byli podobni žízniv
cům, kteří ač ukojivše Žízeň ještě žízní po
dlé slov Eceli, 24, 29: Kdo mne pijí, ještě
žízniti budou. Jistě jíž na některém stupni
víry se nalézali, ale nedosáhli té výše, kte
réž dosáhnouti měli, aby již ničeho se tu
nepostrádalo. Převládalo podivení nad víru
ještě. Pán chtěje apostoly k oné výši víry,
které jim potřeba bylo, pozdvihnouti otázal
se jich: Máteli co jedlného ? Oni pak podali
mu částky pečené ryby a plástu stredi, totiž
medu včelového. A pojed před nimi vzal
ostatky a dal jim. Řecký text poněkud krat
šeji Čte: A vzav jedl před nimi. Mohl Pán
po z mrtvých vstání jísti, ač potřebyjídla ne
maje; před vzkřísením dí se o Pánu, že
Jeul, pil, žíznil a Jačněl, po vzkřesu ale jen,
že Jedl a pil. Nebo, vece sv. Augustín, ji
ným spůsobem stravuje vodu suchá země
a jiným paprskové sluneční, tam ta z po
třeby,tito z moci. Oslavené tělo neosvojuje
sobé částek jidelných, nébrž je od sebe vý
zevém nejakým propouští a do prvků ode
sýlá. Bylo to skutečné jedění a ne nějaké
postavné a zdánlivé, jaké se Tob. 12, 19.
andělům připisuje. Ostatky z jídla vrátil
Apostolům, vece vulgáta s nejedním ruko
plsem řeckým. Není to věc zbytečná, nébrž
1 Čo patří ku posile víry, že apostolé s Pá
nem spolu jedli. Nebo Petr se k tomu úsilně
táhne řka Act. 10, 41: jedli a pili jsme
S nim po z mrtvých vstání,

„Čo potom následuje v. 44—49, nehned
Pán všecko apostolům pravil, nébrž v náu
kách těch obsah bez mála všeho onoho vy
učování se nalézá, jež Pán po čtyrycet dní
svého na zemi potrvání až do vstoupení
svého apostolům dával. Nekterým sice se vidí,
že Pán všechno to ještě v neděli pravil a
Lukáš ku konci pospíchaje věcí mlčením
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pominul, jež Pán za jiných dnů až do vstou
pení činil a mluvil; ještě jiní za to mají,
že slova ta, jež tu Lukáš klade 44—49.,
pravena byla dne čtyrycátého, tak že Luk.
předešlých věcí všechněch pominul. Avšak
prvá domněnka nejspíše se naskýtá. Tať
Jsou slova, pravil jim, ješto jsem k vám
mluvil s vámť jsa, t. j. nejsa odloučen
viditelně od vás. Byl sice i nyní s nimi a
ostával s nimi vezdy Mt. 28, 20. až do
skonání světa. Ta jsou slova, ty řeči totiž,
že se must všechno vyplniti, co v zá
koně, prorocich a žalmech psáno jest o mně.
Pán apostolům nejednou o svém utrpení před
povídal 18, 31. n. 22, 37. a jj., nyní na řeči
ty se odvolává a ukazuje, kterak se tu
všechno vyplnilo a kterak v tom se písmo
Starého Zákona spolu dovršile. Myslí někteří,
že Pán slovy: Zákon, proroci, žalmy, co
třemi částmi veškeré písmo Starého Zákona
zahrnuje, ano skutečně na tři díly se roz
dělovalo. Zákonem se rozumělo patero knih
Mojžíšových, proroky předními slyšely se
knihy Josue, soudců S Ruthou, a čtvero
knih královských, proroky zadními pak
vlastně řečení prorokové Daniela vyjímaje.
Jménem svatoptsy, haglogrfy, kKtubim, se
konečně zahrnovaly ostatní knihy Starého
Zákona a spolu Daniel, Esther, Ezra a Ne
hemia a chronika. Avšak Pán sotva k tomu
rozdělení pisma se táhne, něbrž raději záko=
nem sice patero knih Mojžíšových, ale pro
roky jen vlastivé předvěstitele a žalmy jen
oněch vlastně tak řečených sto padesátero
žalmů rozumí ; podlé Mt. 24, 15. také Da
niela mezi proroky počítal; slova: proroci
a žalmy v řeckém nemají artikulu, aniž se
před nimi předložka opakuje, čímž jejich
celek a souvislost a srostlost jejich mezi se
bou v obledu předvěstování o Christu se na
mítá.

Tehdy otevřel jim mysl, dí sv. Lukáš,
aby rozuměli pismům. Místněji také jim smysl
písma otvíral: Rekl jim: Tak psáno jest a
tak musil Christus trpěti a vstáti ž mrtvých
a tak hlásáno musi býti odpustění mezt ná
rody. Vám pak posýlám zaslíbení Otce; po
seďte v Jerusalémě, až budete oblečení moci
s výsosti. Otevřiti mysl jest: mysl vuímavou,
vjemnou, schopnou, přístupnou pro pravdu
písma svatého učiniti. Písmo jest zavřité a
otvírá se, jak tuto praví se ve verši 21.,
t. j. vykládáno bývá; mysl a rozum jest za
vřit, t. j. neschopen pro vyrozumívání prav
dám Božím a otvírá se spůsobem, jejž jsme
právě udali. Jinde dí písmo Act. 16, 13., že
otevřel srdce Lydie Pán, aby uvěřila; srdce
se tu klade co sídlo rozumu a vůte. Co tu
Christus Pán činí, nečínil jenom jednou.
Aniž všech těch náuk a předpisů, jež tuto
čteme, najednou apostolům vydal, nébrž Lu
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káš, jak praveno a jak patrno z toho, co
na počátku Skutků svojich apostolských pra
ví, všechno zahrnuje, co Pán po veškeren
čas svého na zemi po vzkřesu pobytu apo
stolům pravil. Mohl zkrátka, proběžně a ne
určitě Lukáš mluviti, ješto vůbec známo
bylo, že Pán po čtyrycet dnů po vzkřesu
na zemi bytoval a ješto v druhém souvislém
díle o tom místněji se šířiti hodlal. Marně
tu někteří snili, že Lukáš dává Pánu téhož
dne, v němž povstal, ná nebe vstupovati,
měřidko vrtochů Svojich k svatému písmu
přičinujíce.

Po čtyrycet dní vyučoval apostoly a
vyučování zahrnovalo nejprvé vykládání pís
ma Starého Zákona, an jim Pán otevřelmyst,
aby rozuměli pismům, v. 45. Dálo se to po
čátečné a přípravně, an osvícení jejich na
seslání Ducha sv. dovršeno bylo. Patrno
z toho, že rozum lidský nes.ačí k vyroz
umívání písmům, nébrž že k tomu osvěty
Ducha sv. potrebí jest 2. Petr 1,20. a ješto
Duch sv. církev při veškerých ke spáse po
třebných záležitostech osvěcuje a ješsto CÍr
kev výklad písma od Christa udělený (24,
27. 45.) chová a pěstuje, tudy u věcech
viry a mravů k církvi se táhnouti a výkladu
jejího Šetřiti potřebí. Proto také spatřu,eme
u nejstarších otců takové obrazům staro
zákonnym vyrozumění, že pozdější písma
Starého Zákona badání v tom nemohlo nic
přidati, nébrž na jediné zevrubnější vyvíjení
se obmezovalo. Při vysvětlování o potřebě
smrti Messiášovy bez mála odkazoval K
Zalmu 21. a k Isajáši 53, při vzkřesu na
Ž. 15, 10. a na Jonáše co náslonu; při hlá
sání všem národům na nejedna místa Isajáše
proroka 40, 3. 42, 1. atd.

Výsledek onoho Páně apostolům písma
vysvětlování byl, že apostolé nahlédli a pře
svédčili se, že Christus musil trpětí a třetiho
dne z mrtvých vstáti.
pravda a spolu ta, která jejich mysli nej
méně byla přístupna; přesvědčeni jsouce 0
nevyhnutelnosti útrpné smrti Páné a v vzkresu
jeho třetího dne byli uspůsobeni ku pod
nikání všechněch tru'ů a pronásledování
pro Christa a náuku jeho. Ovšem pak ma
jíce písma otevřena od Christa nejednou
mezi sebou po těch čtyryceti dnů je pře
třesávali.

Ale pouhým výkladem písma Starého
Zákona se neobmezovalo připravování apo
stolů na úřad jejich jižjiž počíti se mající,
nébrž Pán jim ukazuje odsah budoucího jich
vyučování, že totiž musi býti kázáno vejmé
nu jeho pokání a odpuštění hřichů; řecký
text čte: pokání na odpušténí hříchů. 8v.
Jan Křestitel pokání kázal 3, 3. Pán sám
pokání hlásal Mat. 4, 17. a tuto apostolům
velí, aby přede vším pokání hlásali a lidi

A to byla stežejná ,
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ku polepšení života měli. Od toho zajisté
závisí všechno dálejši působení, an kdo ne
chce polepšiti se a svých nepravostí a ná
ruživostí odestati, nadarmo se k vířev Chri
sta obracovati bude. Posýlá je a tím sevy
týká obor činnosti jejich, posýlá je ke všem
národům, jak i Mat. 28, 13.; ne jak tam
Mat. 10, 5. za svého přezemování je byl
toliko k Israelu poslal. Od Jerusalémaale
měli začíti, an nejprvé a předevšemi Židé
slovo o Christu slyšeti měli. Měl zajiste Pán
ujíti vládu ze Sionu Z. 2, 6. A Jes. 2, 3.
ze Šionu má vyjiti zákoo a slovo Páně.

To předeslav nyní jim povinnost ukládá
řka: Vy pak jste svědkové těchto věci; ne
toliko toho, že Christus trpěti musil a třetího
dne vstal, nébrž i toho, že musí kázáno býti
ve jménu jeho, v moci a nařízení jeho aneb
raději na jméno, na vyznání jména či dů
stojnosti jeho, pokání na odpuštění hříchů.
Leč o tom obšírněji Act. 1, ď. A postolé, dí
sv. Augustín, viděli Pána, církev jestě ne
viděli, zjevným byl jim ženich, nevěsta ale
jim skryta ostávala ještě. Psáno, že Christus
trpětí musi a vstáti, ta slova praví 0 ženi
chu a co praví o nevěstě? Že bude hlásáno
pokání všem národům. To apostolé neviděli.
My církev vidíme a jak apostolé věřili, že
církev povstane z nich, tak my věříme, že
Pána očitě při druhém příští spatříme.

Ješto ale povinnost na né složená pře
sahovala síly' člověcké, tedy je Pan ukře
puje a posiluje, an jim Ducha Sv. seslati
slíbí: A já vám posýlám zaslíbení Oteovo.
Já, vece a tím všemocnost svou objevuje;
posýlám praví V presentě, poněvadž tak ji

| sto jim sešla a sice v krátké době sešle,jakobyjižjimskutečněsesýlal.| Zaslibení
Otcovo jsou darové Ducha sv., jest duchová
sila nadpřírodná jim udélená, kterouž mou
drosti, bodrosti a srdaatosti nabyli k vedení
úřadu jim svěřeného a k vyplnění povinno
stí na ně složených. Sluje Duch 8v. a da
rové jim udělení zaslíbením Otcovým, poně
vadž to V prorocích Joel. 2, 28. Jes. 44, 1. Ez,
36, 27. 39, 29. Act. 2, 16 napřed zaslíbeno
bylo a sesláním Ducha sv. oni slibové Boží
se vyplnili. Týž Duch sv. a darové jeho
slují ihned mocí s hůry, poněvadž 8 nebe
seslán Duch sv. a poněvadž je umocnil ke
všem divům a nadpřirozeným skutkům, jež
na obranu Christa k rozšiřování evangelia
a ke spáse lidstva vykonávati měli. Dí:
oblečeni budete mocí s hůry, bera obraz od
Šatů a zbroje či odění, Vněž se člověk odí
vá a jenž Co nejoužeji se s ním spojuje;
tím se naskýtá i myšlénka, že jim síla Du
cha sv. a darové jeho za Zbroj a zbraň proti
nepřátelům sloužiti budou. V řeckém textu
jest vétší důraz, an počíná verš slovy: A
aj, já posýlám atd. (Spolu musíme upozor
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niti na protiklad v. 49. a 48. Dí: Vy bu
dete svědci moji a Já naproti tomu dám
vám Ducha sv. Přikázal jim ale nad to po
byti v městé, v Jerusalémě a v něm očeká
vati seslání Ducha 3v.

Toli v krátkosti nám Lukáš o čtyryceti
dnech Act. 1, 3. pobytu Páně povzkřesného
vypravuje, obsah raději řečí Páně než formu
a tvar jejich nám předkládaje. Neméně
zkrátka ještě dokládá:

50. Vyvedl pak je ven do Betha
nie a pozdvih rukou svojich požehnal
jich. 51. I stalo se, když je žehnal,
odloučil se od nich a vznášel se na
nebe. 52. A oni poklonivše se jemu
navátili se do Jerusaléma s radostí
velikou. 53. A bývali vezdy ve chrámě
chválíce a blahoslavíce Boha.

Nestalo se to nanebevstonpení Páně
leč po uplynutí čtyryceti dnů, o nichž Lu
káš tu místněji nemluví, an hodlal tudíž ve
skutcích app. 1, 3. zevrubněji to udati, ja
kož ta velení Páně, jenž předešla o svědčení
pro ného apostolů a o kázaní pokání, znova
na poslední den dle Act. 1, 2. vynesena
byla. Vyvedl je do Bethanie; ne do městečka
nébrž dle řeckého textu až k Bethanii, t. j.
až na to místo na hoře olivetské, kdež se
do Bethanie cestuje. Act 1,12. Byla Betha
nia dle Act. 1, 12. vzdálena od Jerusaléma
s cestu sobotnou, t.j. jak daleko Zidé v S0
botu putovati směli, tisíc kročejů. Byla to
největší výše u Jerusaléma města, sídla ve
lekrále Christa a tudy chtěl Pán s vrcholu
té hory do nebe vstoupati; ač zajistéiz nej
hlubší doliny na nebesa vstoupiti mohl, před
ce raději chtěl přírody i tenkráte jako vezdy
jindy použiti za podkladek zázračného vzná
šení se svého do nebes. Posaváde se tam
ukazuje místo, kde se to.dálo, ano ukazují
1 šlápu Páně tamto obrácenou prý k západu,
tak že Pán vstoupaje na nebesa k Evrópě
byl obrácen a na tu stranu žehnal, odkad
l vyvozují, že Evrópa stala se sídlem víry
křesťanské. Tu pozdvíh rukou, jak to se dle
Lev. 9, 22. při žehnání dálo na okaz, že
všeliké požehnání s hůry od Otce světel
Ják. 1, 17. pochází. Žehnal znakem kříže,
ješto křížem svojím nám veškerá požehnání
byl sjednal. Tudy Jeronym k Is. 66, 19.
vece: I tohoto znamení nám zanechal Pán
nanebevstoupaje, abychom řici mohli: Švě
tlo tváře tvé, o Pane, se nad námi ozračilo.
Zehnal a všebo dobra jim netoliko přál a
želal nébrž i uštědřoval, aby všelijak u víře
a lásce jeho se vzmáhali a jiným jak sobě
samým spásy pomáhali. Z toho žehnání Páně
tokou veškera žehnání a hodí se sem slova:
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V rukou tvojich. ó Pane, osudové moji. Po
žehnal jich a žehnaje odebral se do nebes,
co pravý veleknéz a věčný Zástupce náš
Hebr. 8, 1. 1. Jo. 2, 1. a posadil se na
pravici velebnosti Boží Mar. 16, 19. Hebr.
1, 3. Nezmizel najednou z očí jejich, nébrž
vznášel se tak do nebes, že déle na něho
patřiti mohli, jak to z imperfektu ferebatur,
dvegéceTojasně vysvitá; tudy Act. 1, 10.
agostolé déle za Pánem vstupujícím hleděli.
Můžeme řecké slovo dvepěvero, ferebatur,
přeložiti buď vznásel se aneb vznásen byl;
oboje dobře, jak se o vzkřesu Páně praví,
že svémocně vstal sám a opět že ho Otec
vzkřísil podlé toho, jak buď k božské buď
k lidské přírodě Páně pohlédáme. Odlouci?
se od nich, ale jenom, aby je tim úžeji ďruh
dy k sobě připojil. Vstoupil o své vlastní
síle, aniž andělů potřebí bylo k podpote je
ho; ovšem ale obdávalo Pána komonstvo
nebeské,jenžto králi svému s úctou vú-třety
se vyskytlo a neméně Ef. 4, 8. doprovázeli
Pána vysvobozenci z předpeklí nyní konečně
spásy svojí dostihše.

Takto Pán se odebral od nich. On:ale
poklaněvsšese Pánu vrátili se do Jerusaléma,
jak jim byl přikázal a očekávali onoho sbů
ry oblečení. Jenom tuto čřeme,že se klanéli
Pánu apostolé nyní po vzkřesu. Dřívěji síce
také se to stávalo a evangelisté vypvavují,
že dálo se netoliko od téch, jenž Pána 0
uzdravení a jinou milost žádali, nébrž i od
apostolů na př. sv. Petra 5,8. že.Pánu k no
houm padli. Ale nyníbyla ta klanbajiného
druhu, an již v Pánu vyšší přírodu byli po
znali. Vrátili se s radosti velikou, dílem pro
povýšení Páně, dílem pro obdržené od něho
požehnání, kteréž veškeren smutek pro od
jití Pána od nich vypudilo. V Jerusalémě
pak vezdy, t. j. často, každodenně se tam
shromážďujíce bývali ve chrámě: když totiž
lid ve chrámě se shromážďoval a pokud se
jim nebylo Zidův obávati, tedy oni účasten
ství brali v modlitbách a obětech vykoná
vaných, což i nápotom po Seslání Ducha
sv. č:nili Act. 3, 1. 5, 42. Tím však nemíní
se, ženy nebyli také zvlášťé se mimo chrám
shromáždovali pro slavení večeře Páně, jak
o tom Act. 2, 42.a jj. čteme ; činili to podlé
tradice ve večeřadle tom, ve kterémž s Pá
nem byli posléze paschu slavili. Sličně sv.
Lukáš, jak s chrámem I, 5. započal, tak schrá
mem končí; konec ale činí takový, že spolu
Za přechod k druhé částce, ke akutkům či
dějům apostolů slouží. Sv. Řehoř Veliký
praví: Následujme Christa srdcem tam, kam
s tělem svým se povznesl, odkud veškero
požehnání jde a přebývejme duchem tam,
kam vešel velekněz náš dle řádu Melchi
sedechova.


