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Výmluvným- svědectvím důklailnosti komentarů Sušiiových jakož i vše-»
obecn-é obliby, jižto výtečná dila zvěčnělého exegéty vbrzku mezi československým
duchovenstvem i věřícím lidem došla, jest zajisté .toto dmhé' vydání Evangelia
sv., Matouše., Již od roku It868 docházely výboru sv. Prokopského časté poptávky,
kterýmž za při inou úplného rozehrání této knihy vyhověno hýti nemohlo., Tudíž
výbor v sezeni svém dne 22, února 1869 konaném ustanovil, aby Evangelium
sv..,Matouše u vydáni druhém a sice v 1000 exemplářů bylo znovu vytištěno,
ovšem nikoli k podělovani údův Dědictví, néhrž ku proáeji.
Zvěčněiý prof. dr,—Snšil přeclviolajebrzkou potřebu nového vytištění dila
svého vlastnoručně přičinil nosti četné a důkladně přídavky i opravy k vydání
prvnimu a poznámky tyto byly po úmrtí jeho odeslány výboru sv„ Proko'pskému
prostřednictvím prof, Mq Procházky eine 204 listopaáu 11868 za tím účelem, aby
se jich při úpravě druhého vydáni ponžiloi Pročež toto druhé vydání všim pro==
vem vydáním opraveným a rozmnoženým nazvati přísluší, Éprava textu hyla
od výboru svěřena jednateli ' dr. Klem., Borový-mu. Nelzet' nam knihu tuto nyní
po druhé viožiti do rukou čtenář-nv siovy příhodnějšimi? než jaká. zesnulý spiso=
vatel na konci své předmluvy k prvnímu vydaní pronesl: Požehnání Toho , jenž
v pišme svatém mluví, spočivej na tom-.oliie, aby pod záštitou hlahověstůl našich

Cyrilla a Methodist k rozmnožení slávy Boží. a ku prospěchu. církve jeho svaté v
našem národě posloužilo

17 Penze, 20 února 11871L
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Úvod
Hlava l,

© písm—nsvatém,
ll Písmo svaté nejedním jménem se
označuje V samých knihách těch posvátných.

Sluje písmem prostě J. 10, 35.;.lac 2, 8. a
j. pismy V plurále Mt. 21, 42. svatými pí=
smy Rom 1, 2., výroky Božími Rom 3, 2
a jinými ještě, jež Opouštíme výrazy. Slují

též knihamisyatými, ] Mach 12, 9 2.
Mach.8,7 23 Tak se nazývají knihy ty, je
jichž prvotným původcem jest Duch svatý,
pod jehožto záštitou a jehož nadšením a
odunutím sepsány knihy ony. Slují u nás
biblou neb biblí, což jest skratek nějaký ze
slova řeckého Barma, jakož dříve biblií pl
něji se nazývaly, t. j. knihami popřednosti,
v nichž věčná totiž pravda a moudrost se'
nalozá. Knihy posvátné, jenž psány byly
pred Kristovým příštím, slují vůbec Starým
zákonem; ty pak knihy svaté, jenž po pií
chodu KristaP. byly psány, slují Novjln zá=
konem. Zákon slovo značí Věc ukončenou,
konanou a dokonanou, rozřešenou a rozhod-v

teprv dostává skrze smrt závětníkovu, tudy
se ta umluva Boží co svrchované jistá a co
smrtí Páně stvrzená Hebr. 9, i(ě 17 závě=

tem j menuje
Knihy Nového Zákona pocházejí od osmi
svatopisců, z nichž bylo sest apoštolu; dva
——Marek a Lukáš -— nebyli apoštolé, nébrž

pomocníci a druhové jejich Řadu spisů po
svátných Nového Zákona otvírá a odkrývá
důstojně čtveřice evangelií, t. j. jedno BWD'

gelium Jesu Krista Syna Božího Mt 1,3
psano Matonsem Markem Lukon a Janem;
jest to zaklad a pocatek vseho písma novo
zákonného, ješto se V něm zvěstuje veliká
radost __o
vykonane spáse lidstva skrze smrt

a vzkřesPáně

Nášledují skutkove anustoln

co kniha pátá; V nich se cov evano'ehuDucha

sv zvěstuje o založení prvych nrkvr avzro

stu i vývoji spásy Páně u croxvecenstva Tím
páterem se zavírají knihy obsahu historické—=
ho. Následují spisové tresti učebné a vpo—

nutou čili znamená samo to rozřešení, roz—, predí stojí čtrnáctero listů Pavla apoštola ná=
bodnutí, ten nález a rozsudeka dále postu— rodů pořádkem od Vážnosti cílkví, k nimž
prvotně dání, vzatym lPredkuje list k Ří=
pem času došlo to slovo význam pravrdla
podle něhož se práva a povinnosti určují. manům, po němž následují dva listové Korin—
Poněvadž pak vůle Boží v písmě sv. proje— ťanům daní, načež jde list ku Galatům, list
v_ená věčným pravidlem jest všeho vědění a k Efesaníim, k Filipanům a list kn Kološan
konání našeho, tudy Zákonem povýtečně slu-= nám. Dva listové ku Soluňanům nápotom
je písmo sv U jiných Slovanův užívá se se uměstují, na něž následují listové k jednom

slova Závěť, jenž pochází od slova zavetiti
složeného

tlivým osobám daní,

totiž dva k Timotheo—

ze spojky za a Větiti, t.. j.. říci, po— vi, jeden k Titu a jeden k Filémonu. Zavírá

vědíti; značí tudy závěttoli co zámluva, umlue
va, příkaz a co poručenství, odkaz, testament "
K slovu gars; hebrejskému pripadá význam ú—
mluvy, slovu ďtaůíjm; všechny významy slova zá=
vef se přilučují. Znamená závěť tedy úmluvu,

veškeru řadu list k Hebreům pro některé

druhdy o něm pochybnosti na poslední zní—

sto postavený Ještě k radě nčebných listů
čítá se sedmero listů povsechnych sborných,
okružných, jenž jsou list “Jákoba ap, dva li—
ve kterou Buhslidem vnikl av níž lidé pří= sty sv. Petra ap, třilisty sv. Jana a list je
kážy jeho p'rijímají, jež vykonávati se zamlouu den sv, Júdy ap. Ve Všech těchto listech
objasňují se nauky víry a pravidla mravů &.
vají; a poněvadž poručenství a odkaz a po
řízení své Váhy a platnosti neodvolatelne ukazuje se, jakým činem lidé sobě zásluh),r
Evang. sv. Mat.
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F0 těchto kul— ;řomnou slávu Nového Zákona za neslávu
hách učebných, v počtu jedenadvacíti, končí a za holé bezsláví se pokládá.. 2, Kor. 3.9“
řadu všech knih novozakonnrch prorocká knin d, Ale kdož veškeren rozdíl Starého 3. No
ha zjevení (či odkrytí, apokalypsa) sv. diana ! vého Zákona vypíše?
lil., Taková-li výše Novému Zákonu při—
apoštola.,
ll Písmo svateNového Zákona, jak ne— sluší a takovou-li předností před. Zákonem
jedenkráte se otcově pronášejí, účastno jest Starým se _honosí, s jakou. pílí slova jeho
dvojí, božské a lidské přírody či povahy Pá— poslouchati, , jakou bedlivostí () nich rozjí—
ně, a má podobně písmu Starého Zákona _ máti, s jakou úctou spolu a dychtivostí je
božskoua .lidS.kQu-.„_stránku. Ač pak ale v na mysli přemítati máme! V Starém Záko
pouze té se Zákonem Starým se srovnává, ně přikázáno bylo Josuovi l, 8.: Nevztahuj
přece se Zákon Starý od Nového tak různí, se kniha zákona toho od ústí tvých, ne'bržpřem
jako část první stánku se lišila od tajnice myšlooatí o něm budeš dnem v: nocí. 0 kně—
jeho, ano jakobětnice zápalu'od' slit'ovnice žích starozákonných měla po veškeren čas
se rozcházela. Záko Starý měl jenom ná— platnost svou výpověd Mal. 2, 7.: Rtooe'lmě'
stíny a obrazy, Nový Zákon má bytosti;ta_m zovi ostříhutí budou umění a z úst jeho vy
závoj rožesřen byl nad zraky lidu, tu odha hledávači budou zákona. U Agg., 2, 12. na—
lena zástěra ta, a v církvi Kristově slávu ? lezáme předpis, jímž Hospodin prorokovj volí
Boží s odkrytou tváří spatřovati můžeme. na zákon kněží se tázati. Ano podle Z. 1,
2, Korn 3, 18.
2. vtom se spatřovala pobožnost člověka,
Zákon Starý podobá se hoře Sinajské, když 0 Božím zákoně přemýšlel dnem a' noci
na kteréž dán byl, hoře ohromné; žulovými Tak-li v Starém Zákoně věci se chovaly,jakou
hradly znamenitě, na kteréž ale nikdo dlou= měrou přijde mysl, rozum a veškerý mohut
ho nemůže ostávati. Zákon Nový podoben nosti duše věnovati přemyšlování arozjímání
hořslíarmélu, úrooné a kvítím osetě, mno Nového Zákona? Pravda ovšem, že od po—
čátku, an Kristus církve své nevzdělal na
hýrh'i*"pdttiky ovlažené, na ížto se rozhled
milý na veškerý strany otvírá a jejíž krása písmene.. nébrž na oživném duchu Božím,
za obraz slávy církve Kristovy ode starych tato církev vzrůst brala ústným podáním, ja
proroků se užívala, des. 35, 2. j. VZáko kož toto vozdy stejnou s písmem v'církvi
ně Starém vládla „bázeň a Hospodin tytýž, ač má váhu, ze stejného pramene vychodíc. A—
smíme—li užíti “slov"Áimosových l, 2. a zleo-a však hned od počátku byli _v ní muži, kteří
lových 3., 16. říval s hory Sienské; vNověm pro božské písma sv. pojití snahou zvláštní
Zákoně povívá sladký vánek, po němž 3. a láskou ku písmu N. Z. se vedli &.vrozjí
Reg. 19, 712. Eliáš'p'íítohost Boží a epůsob mání jeho dnem noci potrvávalí. Máme to—
příchodu na zem Syna Božího poznal. Tam ho nejeden skvělý příklad netoliko na před
Hebr, 12, 18. byla hmotná hora, oheň, vi-— stavených církve, nébrž na lidech též tako—
obor, mrákota, bouře a hrůza taková, že i vých, kteří čísti neumějíce buď za drahý plat,
Mojžíš celý se třáslš'tuto jest město Boha buď pro milosrdenství Boží sobě čísti jedám
živého, jest nebeský Jerusalem, jsou zástu vali. Nechceme okazovati na komorníka krá
pové anjelů a svatých, jest prostředník a lovny Kandaky, kterýžto jeda z Jerusaléma
smírce. Zákon Starý dán jest na čas, aby na voze po cestě proroka Jesaiáše četl (Act.
pěstounem lidstva byl ku Kristu; Gal, 3, 8.); ten zajisté tepruv čtením tímto se na
24, Zákon Nový dán na věky, lllebr. "„7
, 24. víru Kristovu obrátil. Ale máme jiné nesčí
13, 8; tam ten dán jednomu národu, tento slné příklady ze samých synův církve, kteříž
pro 'eškerě lidstvo ustanoven jest Mt. 28, sobě za úkol a úlohu života položili ustav—in
20. ' Tam ten dán skrze sluhu, tento skrze ěně v písmě svatém badati, aneb kteří nen
Syna, Hebr. l, l.. 2; "tam"těh' dočasné, zem— mohouce pro jiná zanepráznční želání svému
ské věci více sliboval, tento věci'"'“nebcské, a své tužbč po ustavičném v písmě badání
bezěasné, věčné připovídá, Tam ten předpi a rozjímání dosti učiniti, každé pochvílí to-:
soval co činiti a byl písmenemjedině; tento mu čtení co nejsladší zábavě své věnovali.,
dává milost Ducha svatého, abychom mohli Sv. Servulus byl žebrák, který neduhem jse
všechna přikázání Boží zachovávati, 2. Kor. sklíče'n nemohl pracovatí a živil se almužnu—
3, 6. Tam ten byl břímě, Act. 1:3, 10, tento
mi, kterých jemu lidé zámožní pro svatý ži—
lebek jest Math. 11, 28 a sládek. -„. Zákon vot jeho rádi udíleli. Co ale sobě nastřádal,
Starý slavným byl a veškeru moudrost všech to vynaložil na zakoupení písma svatého, a
mudrc'ův pohanských tak přesahal, jak mou-=  čistí sám neuměje od jiných sobě čísti daval,
drost božská přesahá lidskou; přece. ale až dokonalé známosti písma sv. dobyl. Greg.,
Krista Pána přisvájeti mají.

a.—__„
_

veškera _ta sláva jeho pro převyšnou a bezu ? M. hem. 15. in ev. c. 15,
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v Jerusalémě umučenými proslul sva Valens ním života býti má. Sv. Rehoř Vel., (past.
zvláštní známostí písma, věda je z paměti, 2, il.) tolikéž nařizuje, aby, kdo v církvi
a celé strany doslovně říkati uměje,jak Eus. učitelem a kazatelem jest, nikdy od zpyto
mart Pal. 11. vypravuje. Týž Eus. v téže vání a rozvažování písma sv. neupouštěl.
knize 13. povídá o Janovx mučeníkovi, že Sv. Caesarius, biskup Arelatský , žádného
všecky knihy písma sv. v bystré své paměti nevysvětil, leč kdo ětyrykráte písmo sv. pil
napsány měl a nejinak věci v nich obsažené ně prošel. Tak dokonalá známost písma
vykládal, než jakoby někdo věci ty z bible za potřebnou a sběhlost vněm za nevyhnu
četl, že se Eusebius toho až zděsil. Ano i g tedlnou se považovala, že písmo kníhoulměž—
ženy náramně ve čtení sv. písma sobě liboa ' slzou, aneb ještě významněji. podstatou kněž
valy a nad míru v něm zběhlé byly. Sv. Jem skou sloulo. Tomáš Kempenský _vece, že
ronym v listu Laetě psaném dorývá na to, neznámost písma sv. jest původ všeho zla a
aby dceru svou pilně ku písmu vedla a spor-— vrata k zahynutí, a sv. Theresia praví, že
lu jí na ruku dává, jakým by pořádkem počn veškerý nedostatky cirkve, veškerý zhouby
nouc od žalmův a od Nového Zákona se to světa z tohoto pramene se řinou, poněvadž
díti mělo, aby úspěchu se došlo požehnaného., lidé ani dokonalým poznáním ani opravdo
Týž světec v listech svojich k jiným sv. žen vým rozjímáním nepronikají pravd v písmě
nám daných, k Furii, k Demetriadě, poroučí, sv. obsažených. A kterak o tom soudil ve
aby každého dne několik hodin na čtení pí— liký otec církve, vznešený vykladatel písma.,
sma sv, věnovaly a některou částku z paměti sv.. Zlatoúst? On dí (Horn. 1. MtJ: Měli
se učily. Sv.. Paula a dcera její Eustochie ; jsme sice písma 'a liter nepotřebooatz', ne'brž

se pro lepší vyrozumění písmu hebrejsky uči— měla milost Ducha sv. neim v srdcích místo
ly a žalmy hebrejským jazykem “Zpívaly.. 0 5 kněh býti, a jako se kniha, čen—nz'dlempéče,
sv. Paule praví Jeroným, že to byla sehrána ? tak měla srdce naše Duchem svatým napsána
písma sv, a dceři její svaté Eustochii byl býti. Poněvadž jsme ale milost tu- oal sebe
týž světec dal naučení., aby ve dne v noci odstrčil'l, ledy dmaha' deska, písmo, neim clá—
v písmě sv. četla, tak aby, když ji spánek na no . . . Nyní ale jaka zloba a pošetílost to

dejde a přiberou se jí dřímoty, tvář její na
svaté listy sklesle.,
Ti příkladové z nejstarší a z klassické
doby církevního života stačiti nám mohou
pro dokázání, jak velice písmo sv. Nového
Z. se čítávalo a jak vysoká cena dokonalému
jeho poznání se přikládala. A proto jenom
příklad některý z dob pozdějších uvedeme
pro dolíčení toho, že snaha a píle. ta nikdá

jest , když maíz'ce lite-r nepotřebovatz' , ne'b'rž
místo desk útrobn- svou svatehnu Duchu na—

skýtati, když , clím9my zirativše hodnost onu
první a do te' petřeby se floslavše, ani druhého
léku. —- čtení. písem se,aatých užívati

nechceme !

Hříchem—li jest písmen potřebovali , jakým
prohřešením bude tepruv pohrdali knihami
nám daný-mi! A na jiném místě (h„ 3 in 2.
Thesa) týž světec na čítání písma sv,- velice
doráží a chce, aby' každý křesťan tak znal
v církvi neochabla.
Sv. „__Bonifaciusapoštol
Němectva všady s písmem sv. chodil, ani při písmo, aby., když něco z písma slyší, hned
smrti Své bez něho nejsa, ano za štíta obra poznal, ze kterého to proroka, ze kterého a—
nu ho užívaje., 0 sv. nginikovi se pode“ poštola vzato jest. Podobně vyjadřuje se „v
bně vypravuje. Sv. Béda smrtí právě při hem. 9. ku. Kolos. na slova sv. Pavla slovo
rozjímání písma sv. 'zastíhnut byl. 0 sv. An— Kristovo přebývej u vás hojně, kdež napomína'.,
toniovi Padovském se povídá, že svi" pismo aby písma svatá pilně četli. a sice netoliko
tak v paměti choval, že by se bylo, nějak do nich jen nahlédali, nébrž jednou i podm-»
ztraceno byvši, z úst jeho obnoviti mohlo, hé věci ty uvažovali. Ještě na jiném místě
což tam ve St. Z. o E_zdrášovi se pravilo, dí (in genes. lL 29.): Prosím vás, abyste otev
Alfons, král Aragonský, čtrnáctekráte celé mf písma sv. pilně poslouchali. Ano. i doma
písmo Starého i Nového Zákona spolu s vý se uprázněte a písma sv. čtěte. Tak onen oe
klady přečetl, jakož druhdy sv. Melania kaa tec a vykladatel písma veškerých posluchačů
ždého roku celé písmo sv. přečítala. .
napomínal; čím více na to dorážel a dorýval,
Ješto z těch příkladů na oce jest, v jaa aby se kněží čtení tomu oddávali? Máme-li
ké vážnosti písmo N. Z. v církvi bývalo a uvésti ještě jiná svědectví a nemůžeme-li na
s jakou snahou a pílí mužové i ženy, kněží těchto přestati, ana tak hlasitě mluví, že
i nekněži se na rozjímání jeho vydávali1není sobě písmo sv. nad tisíce zlataa stříbra dráž-=
divu, že sv. otcové tak na to doléhají, aby ším a nad med a stred sladším pokládali?
kněží v písmě sv, dobře zběhlí byli, Sv. (Zahn 1.18, 72. 103) Tudy na konc. Trid.
deronym píše Nepotianovi, aby písma sv. z sed, 5, 1. d. reform. rozhodli otcové, že se
rukou nevydával a čtení písma že mu koře má všady pilně k tomu prohlédati, aby onen..
1%
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nebeský svatých písem pokiad, jehož Duch [ k oněm, z nichžto církev nad nimi plesá,
svatý s převeh'kou štědrotou lidem udělili, ctnostem a výsostem přivedla. Bez dvojí
věci nemůže na světě duše věrná bydleti, dí
zanodbaným nezůstávai.
.
lV. Ale čeho se světc1 a světice ze čte— sv.. Tomáš Kempenský (imit. 4.11). Zavříua
ní písma sv. dojíti nadáli, poněvadž je tak jsouc v těle co v stánku nějakém potřebuje
horlivě poroučeli? Máme mnoho výroků Otci světla a pokrmu. Tělo Páně v nejsv. Sváto
svatýini a jinými světci a světicemi Božími sti jest strava pro duši, pravda Božívpísmě
pronešených, kteří nám živě užitký a výho obsažená a od církve vyložená jest svíce pro
dy ze čtení písma pocházející vypisují., Pev pout života. Proto sv. Aug. coníess. 11.1, 2.
slyšme některé z nich! V písmě sv., dí sv. se modlíval: Dej, at mi jsou rozkoší písma
Ambrož (ad Const. G. M.) jsou čistí a svěží Tvoj e.
V. Avšak jako věc každá tepruv ten=
potokově, jsou stříbrní pramenově, kteří do
života věčného tekou; jsou tam řeči a výro kráte člověku s prosněchem bývá, když jí
kové jako med a stred, kteréž útrobu amysl správně, příhodně a přiměřeně užívá, tak ta—
člověka lahodou a potěchou naplňují. Pí ké písmo sv.. tcnkráte jenom nám k užitku
smem sv., dí sv.. Augustin (ep. 3. ad Volus.), onomu poslouží, když s náležitou přípravou
duše pokleslé se napravují, duše skrovně se ke čtení tomu se ustrojíme. Každé písmo,
živí a duše veliké se v nich kochajá A na dí Tomáš Kemp. (1, b.,), v onom duchu,?y jat-=
jiném místě týž světec dí (serm. d. t. 112): kém psáno bylo, části se musí. Duch, který
V písmě sv. co v nějakém zrcadle člověk spisovatele svaté vedl, byl Duch svatý Boží;
jakým jest a kam směřuje poznává; čtením jím tedy se i čtenář vésti a spravovati musí,
písma se duše čistí a srdce knebeským bia nemánli bez užitku ano s velikou ujmou a
hostem se vzbuzuje. Kdo s Bohem obcovati škodou duše duchovně čtení to u něho splý—
žádá, má často a zhusta se modlívati a pí nouti.
sma čítati; ucho,.když .modlime...se .lnluvíme
Tu ale se přijde tázati, v čem záleží to
s. Boheme když.. čteme..písmu,-.:..,Bůh...mluví.s vedení Ducha sv. při čtení písma, aneb 0
námi.___ Sv. Zlatoúst na dotč. m.. (11. 29 gew kom říci můžeme, že se Duchu svatému
nos,) praví: Čtením písem sv. jazyk se ob vésti dává? Ten člověk jenom vésti se dá
novuje, duše křídla přijímá a se pozdvihuje, vá Duchem svatým, jenž dvojí snahou k vy—=
sluncem spravedlnosti se osvěcuje, lákadel rozumění jemu se přistrojujc, vzddtenou je—
zbývá a z pokoje bohodaného se raduje. dnou, kterou i mravnou nazvati můžeme a
Jost čtení písma duchovní pokrm, jenž duši druhou blízkou, jež i mysluou slouti může.
posiluje, jí moudrosti a stálosti přidává. Vzdálená záleží v tom, abychom všech vad
Písmo jest, dí jinde týž světec, zbrojnice a a nedostatků srdce zbýti a Duchem svatým
duši člověka, jenž ho dobře užívá,""vbezpeč se obroditi snažili.. Zlé náruživosti a žádosti
nosti udržuje (in s. Joan. horu. $.). Duše., člověkovu mysl mrákotou povlěkají, že věci
která písmo čte, nalézá se ve svatyni a ovšem mravně a nad to božské v pravém světle se
se stává čistější, dokonalejší a zbožnější. mu vyskýtati nemohou, a člověk neohrožený

Ale nač jiných míst ještě nakupovati? Vši
ckni otcově se v tom srovnávají, že jest pí
smo chlebem života, nebeskou manou po
svátnou, každému vkusu a každé chuti pří
měrnou, kteroužto se živí duše věrná na
poušti světa tohoto a kteráž se nemá nikdy
mysli naší znechutnati; že tam jsou krásní

nemá toho organu a ústrojí, kterým jedině
věčně pravdy chápati může. Zkusil toho na
sobě sv. Augustin před svým na víru“ kato
lickou obrácením.
Ustanovil jsem, vece
(conf. 3, $).), mysl na Zpytování písem sv. 0—
bra'tt'tc'. A. aj spatřil jsem věci, jíchžto člověk
pyšný a hrďec vyskoumatí nemůže, Písmo za—

luhově, ovlažení rosou nebeskou, kvítím pře-= jisté vzrůstá s maličlqzjmia pokornýmí, ale já
krásným pokrytí; že to jest žebř k Bohu, jsem tenkrát v nadutosti svě maličkým býti oe
pevná zed, nepodlomná bašta, nehynoucí slá dopřel, Tak sv. Aug. A. sv. Athanasius (de
va, nevadnoucí radost, věčná útěcha, bezpeč incarn. 51) dí: Abys písma sv. rozumět, po—
ný přístav a jak ještě jinak písmo svaté na třebí tobě zbožného života, čistě duše a myslí
zývají; ano že jest jako ten vzduch, kterým podle Krista stvořené., Kolo světlo slunečné

se v bytosti udržujeme, a kterým tudy usta
vičně oddychati máme. l potřeba-MŽ ještě
ukázati na to, že čtením písma sv. toli svět

spatříte? chce, ten oči svě čistí a osvětluje, po

něvadž jen tehdy poznání vzniká, když organ

a předmět sobě podobny jsou. Ve zlovolnou
ců se bylo obrátilo? Sv, Justin, sv. Anto— duši neucha'zz' moudrost, aniž bydlí v těěepod—
nín poustevník, sv. Augustin a přemnoho ji— maněněm hříchu, dí Písmo Sap. 1, 4. Clověk
ných světců a světic čtením písma k tomu jenom duchovný všecky věci náležitě a právě
se nahuuli, aby cestu nastoupili tu, která je soudí a duch jenom poznává věci Boží. 1,

Úvod : [.

CBpísmu

5

svatém.

Kor. 2, lk 16.. Kdo mravná učení chápati ' propiovati mohl., Tak velika9 tak bezpřeu
a jim roznměti dychtí$ od toho již Aristote mna a náramna jest kloub pisma. se., dá SV.,
les přímého ducha a čisté mysli postihoval, Augustin, že člověk ode mla'dz' každodenně v
poněvadž člověk nemravný náukám o mrav ní badaje každodenněprospívá; tak tajemna
nosti vyrozuměti nemůže. Čehož sobě tepruv jest hl'ubokost jeho , že se mužům nejdůmysl—
vymáhá písmo svaté! Jaké přímosti a čiro nějsz'm, nejbystřejs'ím, nejstavs'ím a neyjailnějsím
sti ducha a jaké čistoty mysli žádá9ač má.-li to přihlíží., co písmo pa'av'ž., že člověk mněy'e
čtenář pochopiti právě ty věci., jenž se mu u konce „býti tenkráte právě začíná. (Aug. ad
v písmě naskytají. —— Empedokles pravil, Volne) Sluší všechny síly ducha napnouti,
že všeliké poznání se děje srovnáním a ta— celou řadu mohutností sebrati, nejhorčejší
kořka sestcjněním se podmětu či úsoby s žádost a žízeň po pravdě písma sv. v duši
předmětem, a také tu platí příslovL že se své vzbuditi, když se ku čtení“jeho strojíme.
všecko vine ku své rovni„ Clověk jenom Hořím, dí svo Chrysostom, tužbon hořím hlas
tomu bližnímu porozumí a v toho smysl je= svatý slyšetí a mnz'm apoštola před sebou vil—
nom dokonale vnikne, jehož duch s ním sou dětz', an se mnou neomlouvá (in Rom. h. 1.);
hlasí, s ním shoden a schoden a téměř sro a na jiném místě týž světec praví (Mt. h..
den jest. Má-li tedy čtenář písmn svatému L): Otevřemež dvéře mysli své a vejděmež
rozuměti, musí povahu písma a ducha toho., do síně, abychom se tam uklonili králi,jenž
jenž v něm věje, v sebe pojíti,musíl)uchem
tam bytnje, Počátek všeho poznání a vší
svatým nadchnouti, musí dle mysli duchem vědomosti jest vroucí tužba; ta zajisté roz—»
se obroditi, musí ve svatosti takměř bytovam šiřuje mysl a útrobu a činí je schOpny pro
ti., a ušlechtění a připodobnění mravů ku přijetí náukyc Co v Starém Zákoně (Sep
Kristovu životu musí svrchovaným účelem 6., 14, d.) čteme o moudrosti, že těm ve stříc
jeho býti, ač nemá-li cteni písma v pouhou vychází., kdož jí žádostivi jsou, kde na úsvitě
zvědavost, zábavu & všetečnost se zvrhnouth k ní bdějí a přemýšlejí, to platí zvláště o
nébrž pravou službou lBoží býti. Kristus při-= písmu svatém, Království nebeské i v tom
šel na svět, stal se tělem a přebýval mezi ohledu násilí trpí, že jenom kdož úsilně ve=
námi.. Odplatte a odměňte se, vece svc Au &jíti se snaží, ten jenom ve svatyni jeho vni==
gustin., za to Kristu Pánu, staňte se duchem ká. Sv. Zlatoúst písmo k nebi přirovnává
a přebývojte v Bohu. K čítání písma sv..má Již pak na nebeském blankytě nejchabější
člověk přistupovati jako kdyby na nebesa = oko hvězdy spatřuje; ale kdo chce dokonale
bral sei dí sv. Zlatoúst; nebo čtením písma poznati povahu, poměr a běh hvězd, ten ne
otvírá se člověku nebe a Bůh mluví k nám. toliko bedlivě na ně pohlídá, nébrž své oko
(h. 2. in lis.). A sv. lBernard se prohlašuje
sklem ozbrojuje, ode hvězdářův naučení při—
o té snažnosti - takto (in cant, 36. 5.3: Jsou jímá, sám snažně a neunavně badá, až pak
lidé, kteří věděti žádají toliko, aby věděli, a .se mu dokonalého poznání hvězd dostane.
to vsvetečnostjest; jiní věděti a zna'tc' se snaží, Máme-li my snad méně činiti a méně pilno
aby vědomostmi svými těžili bohatství a cti sti obraceti ku poznání dokonalému písma a
došli, a to lakomství jest ,' jiní ale snaží se veškerých náuk tamobsažených, těchto pře—
poznate" a věděti, aby sebe a jine' vzdělalz' a libých hvězd duchovních, pojmutí a dohled
upravili, a to láska jest. Bez takového ú= nutí—se?
myslu by se kniha ta svatá stala literon,jenž
Tot jest první příprava nejblížší při stvo-
zabijí, a Vůně života (2 Kor. ll9 20.) by se

obrátila ve vůni smrti.
Ale jiné ještě snahy ode člověka při
čtení písma sv. potřebí jest, kteroujsme sna
hou blízkou nazvali. A tato blízka příprava
jest opět dvojí; jedna záleží ve vroucí tužbě

jení—se ke čtení písma

sv.

písmo sv„ má,

jak jsme zmínili, mnohé těžkosti, zádrhly a
nesnady; tu se nesmíme dáti choulostivostí
opanovati, nýbrž možné se cestou započatou.
bráti máme, až dostihneme účelu svého a s
dokonalou známostí písma se potkáme. Ale
a bedlivě snaze poznati věci v písmě obsaže— možná-li vlastní snahou toho dosíci? Tím
né, druhá. záleží v pokoře a poznání svě ne přicházíme ku druhé částce blízkého připra=
stateče ku porozumění písmu bez pravého vování se ku písmu., lou pokoře a poznání
vůdce. Ta první nás vede k tomu, abychom vlastní slaboty; a tu nebude potřebí mnoho
veškerými silami a žilami své mysli a roz— mluviti$ anot ze všeho, co jsme dosud pra=
mnu svého se namáhali vyskoumati avyzpy= vili., jasně nestateč lidská ku poznání písma
tovati smysl písmový. Písmo jest hluboké a k vyrozumění smyslu jeho vysvítá. Ku
moře a tudy člověk., který je probadati volí, písmům sv.„ píše sv. Jeroným Paulinovi, ' ne
dobrým potápěčem býti musí, abýje doko— můžeš ty bez vůdce a bez toho, jenžby cestu
nale s blahým prospěchem bez potopení se ukazoval, palmami: Písmo sv„ jest vnukne-ia
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tím, vdechnutím, vtanutím a vdunutím Du— a že vším oplývá, ješte" sám neváhal učiniti
cha sv.. psáno; který duch lidský může vnik výroku toho proslulého:
Nevěřil bych evan—
nonti v tajemství Bucha, ješto písmo l.. Kor.. geliu, kdyby mne va'ha svaté církve katolické
2, 11. vece, že těch věcí, které jsou Boží, nehnula. Kdo se domnívá, že něco umí, ten
nikdo nezná leč jedině Duch Boží? Vpísmě ještě nepoznal, jakby uměti měl. 1. Kor. 8,
Nového Zákona veškerá rada věčně v Bohu 2, Kolejest pýcha, tam jest zahanbení, vace
skrytá Rom. 16, 25 otvírá se; ale kdo jipoh písmo (Prov. 11, 2.), ale kde jest pokora, ta
stihne? Kdo poznal smysl Páně, ty nezpy— jest moudrost.
Leč poznání nestateče své a pravá po—
tatelné soudy jeho a nevystížné cesty jeho?
kora při onom člověku, jenžto smyslu pi—
Rom. 11, 34. Tu musí každý sJeremiášem
l;, 6. vyznati: aj dítě jsem já. Tu musí ZVO— sma svatého všelijak dojíti usiluje, přivede
lati každý, ač snad o písmě byl po veške ho, aby tam tloukl, kde mu hrány písma
ron běh dlouhého života svého až do těch svatého otevříti se mohou,.
Šedin se napřemýšlel: Já mtadjsem anezna'm
Platon (Tim. 29.) ohlědaje povahu vše—
am? vyjití am“ ejifz' 3. Reg. 3, 7. A to pozná— homíra, podle spůsobu svého k _bohůmabo
ní nestateěe bude jej pokorným činiti, kterouž hyněm obrátiti se a jejich pomocí a světla
pokoru s úctou spojí a hned při chystání se sobě vyprositi za potřebno uznával. Tuto
ke čtení tím více ale při samém čtení na se nejedná o vyskoumání věcí tělesných, ja—
jevo dávati bude, Sv. Karel Boromejský kéhož tam se Platon domáhal, nébrž 0 po
písmo sv. kleče čítávaL A kde byl ten. Ka znání věcí věčných a pravd duchovních.
rel Bor,? Nepo čítá-liž on se mezi největší— Kdo řekne, že čtenáři písma svatého nebu
mi světci církve svaté? Nepokládá—liž jej cír— de modlitby zapotřebí? Zalmista Páně do
kev za zvláštní svou oslavu? Ovšem ale svatý bře to naznával a tudy nejednou se .v mo—
muž a jasná hvězda církve věděl, jak s pís— dlitbu pro vyprosení' sobě světla s hůry vy
mem sv. zacházeti. S úctou tedy musíme při dává, Z, 118, 18.. Odkryí oči me' a spa
stoupati .k písmu, s jakou se přibližujeme k třovatz' budu divně cěcz' ze zákona Tvého 34,
ostatkům světců a světic Božích. Nebo tu Dej mi rozum a skoumati budu- zcíkon Tvůj
více jest než ten neb onen svatý; tu mluví 125. Služebm'k Tvůj jsem já .? Dejme" rozum—
Bůh a slova jeho se potokem k nám proudí. nost, abych znal svědectví Tvo'e! A. zhusta
Proto církev při mši sv. jak ostatky na oltá— nalezárne takové prosby o milost k vyroz—
ii„ tak podobně i evangelium,. kde slovo Kri— umění slovu Božímu. A v církvi nově kte—
stovo se nalezá, knězi líbati poroučí na dů rak ti, jenž s písmem sv. zacházeli, sobě v
kaz a na zračitý důvod, s jakou úctou vněš-» tom počínali? Již v nejstarší dávnověkosti
nou ke čtení písma přikráčeti máme.
Origcnes v listu svém k Rehořovi Divotvor—
Ale více musí pokora ta v tom se uka— ci to jistí, že k vyrozumění písmům pro bi—
zovati, abychom při zpytování sami sobě a blaře nejučenějšího a nejbystřejšího přepo—
svojim nálezům nedůvěřovali, se uskromňou třeba jest modlitba. a modlitba snažná, ja—
vali a tam, kde skutečně hotova jest, rady kě nás učil Spasitel, an trojím během dí:
a pomoci pro svou nestateč hledali, totiž u proste, hledejte, tlucte. Nejinak sv. Aug. (tr,
církve, kteráž jest sloup a tvrz čili základ 18. in Jo.) mluví, že třeba hledati, vzdycha
pravdy. Tim., 3, 15, Bludařství, dí SV.Aug. ti, vzlykati, tlouci na dvéře Boží, ažby se
(in ev. Jo.. tr. 18.) povstala zlým písma sv. nám otevřely. Ale nač hromaditi opět pří
vykládáním a doskočným nálezů těch tvrze— klady a výroky výtečných mužův? Jeden
ním. A tudy, pokračuje sv, Aug., máme s světec buď nám za všecky., 0 sv. Tomáši
bázní a s třesením písmo čísti a místa při— Aquinskěm, muži bystrého rozumu a svaté
temná a nekolná, jimž nerozumíme anebo jichž ho života, jejž druhým Augustinem nazývají,
s ostatními náukami Božími nehnedsrovnati
čteme v životě jeho, že nejinak než pomo
umíme, máme opět a opět zpytovati a ač dliv se ku písmu sv. přistupoval, ano když
m..-—„___—
-—-—-—

snad vystíhání jich na jiný čas odkládáme,
nikdy nemámepřece víry a úcty odložiti.,
A na kázaních k svému lidu činěných voce,
že se podjímá s nimi o evangeliu jednati a
jim pravdy Boží, on člověk chatrný, _věci
duchovní ač jsa tělesník, a tajemství ne—
smrtelná ač smrtelník jsa vykládatí. 1 ne—
učinil by toho, přidává, kdyby nepřijímal

se mu nesnáze naskýtali, že k modlitbám
svojim pro obdržení světla od Boha _k vy
rozumění písmu také půst přičinil.
_
Nezbývá leč abychom totéž činili, aby-=
chom prosili, hledali a ustavičně tloukli vo—
lajíce o otevření k tomu, kterýž má klíče a
když otevře, nikdo zavříti nemůže. (Ap. 3,7.)
A se sv.“ Aug. (cf. 13, 15) volejme: Dej
výkladu svého od církve; od církve sv, be— nám Pane zřítí nebesa, dílo rukou Tvých!
ra jist byl, že se mu ničeho nenedostává Rozeptyl před očima našima mraky, který—
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aniž zahaleny jsou. Ve knihách těch nalézá * mati zákon Tvůj, a v něm hodiny od eta—=
se moudrost, již uděluješ synům svým, Ne vení těla a ducha a od služeb lidem náleži“=
znám jiné knihy, která by tak pýchu krotiti tých prázdné tráviti volím. Odevšeliké er0=
a vraha bubiti znala;_neznám jiných tak či— 3131a lži obřež vnější a vniterné rety moje
stých řečí. Ty sklonily šíji mou ]pode jho „a čista bud' radost má v písmech Tvojich.
Tvoje, vedly mne k vyznání hříchův a ke Nadarrno jsi nechtěl, aby se napsalo tolik listů
vděčnému Tobě sloužení. Dej Otče, at jim skrytých tajemství, Viz hlas Tvůj jest ra
rozumím, prepůjč toho sluhovi svému, nebo dost má, slovo Tvé na vše rozkoše přesáhá.
pro sluhy své jsi se zjevil. A dříve již Dej mně, cc miluji, otevři tlukoucímu ski—yu
(tamž 13., 2.): Dávno již zahořel jsem rozjíe= tosti řečí Tvojich.,

'T
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© tomto výkladu kiověhe Zákona
Vylíčili jsme zásady, podle kterých písmo mi a ohtiumočcnírni nežli vlastnímipřeklady
svaté čísti, zpytovati a. vykládati potřebí... jsou.

Co se překladu písma svatého týká, tu
od rojstarších deb, jak se národ nášk božské
náuce přihlásil, překladatelé ponejvíce přísně
slov a slovosledu originálu svého, latinské
Avšak přece vidíse nám potřebou, aby-— vulgáty, se drželi, až na některé parafrásy kněh
chom o spůsobu, jakým jsme si při výkladěa evangelických za dob pozdějších utvořené,
překladě tomto vedli, čtenáře beze všeho kteréžto se ale za překlady písma sv, nijak
Ale zda jsme se sami těch pravidel drželi a
z nich mnohokráte nevyvinuli? O tom nám
nejméně souditi' přijde a musíme na milost
a nemilost soudu vyššímu se poddati.

projádření—se neponechali. Při tom více o nevydávají, Měli čeští nejstarší překlada=
překladě a o zeonějš'ím roucho. výkladu svého telé před rukama převod staroslovanský sv.
místněji se přeneseme. Co se ducha a vni— bratrů Soluňskýeh., jak to najisto ze zlomků

trně stránky výkladu týká, o tom zkrátka
povídáme,

evangelia sv.; Jana nás z desátého stoleti

že jsme všady pamětlivi býti hle——došlých a z těch, jichžto tam postřehujeme,

dělí, že věc svatou konáme a že pravého
smyslu písma na stežejnýeh a dogmatických
místech jenom ze života církve a od Ducha
v ní vládnoucího dojíti se může,
Jak vůbec známo jest, překladové cize-=
jazyčných spisů dvojího druhu býti mohou.
Bud totiž překladatelé co nejvíce se litery
drží a slovo k slovu., pokud genius řeči do
voluje, přistrojují a upravují; bud' svobodnéji :

bulharismů patrno jest. Ale nevšady se ho
držeti. mohli; dílem nebyly veškery knihy
od svatých Soluň-anti v Moravě přeložen-y,

dílem se po vymizení obřadu řeckého také
známost překladu cyrilského vnárodu našem
vytratila. Avšak přece z nřevodu toho nen
malý na překlady české vliv vyplynul, jakož
z názvosloví náboženského a otčenáše na
bíle-dni jest, ano již v jednom slově sýasítí
si počínají a více smyslu nežli slov se dobí—  se zračí. Postupem času překladové ti více
rají. U nás hned od starých dob obojí té a více dokonalilí se, čím více překladatelé
třídy šetřene a v obojím nalezáme pěkné při“ do podstaty nánky křesťanské a do ducha
klady, ačkoli se také s nejedněmivýbočnými obou jazyků, latinského a českého, vnikali
překroky shledáváme. Jmenovitě v tak ře= a se ponořovali, ač druhdy bez kroků zpá
čeně zlaté a klassické době jazyka našeho tečných nebývale a býti nemohlo, poněvadž
ti, kdož knihy do naší řeči převáděli, nade nozdější překladatel často práce svojich před
vši míru a tytýž nad veškeren pomysl roz chůdců ani nebyl poznal, Netoliko svatou
vlačitě se rozpřádali, nejednou veškerou sílu Václavská bible nejedněch vad se dopustila,
a mocnost slohu spisovatelovav v rozbřidlou kterým předchozí překladové již vyvarovali
a židkou jíchn rozplavujíce. Cinili to úmy— byli, nébrž i sama bibla Kralická, v níž Nou
slem tím, aby spis lidu přístupnějším a srozu vý Zákon podle textu řeckého, jak se ve
umitedlnějším se stal a protož jim shovení vydání Theodora Bezy vyskýtal,ustrejen byl,
rádi půjčujeme nejedné věci se od nich při i sama Kralická v nejednom místě za předem
tom přinčujíce. Vezdy ale vyznati musíme, šelci svými zůstala. Kraličtí, abychom něm
že mnozí překladové dotčení více parafrasa— který příklad uvedli, synagogu skalou nazý=
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pak smysl originálu docela zachovati se musí,
něbrž překlad musí, pokud rozdílnost jazyka
jeho meze mu neklade, také obraty řeči
slovy vlastními a přenešenými aeelýmladem
a skladem dílu původnímu se podobatiarov—
nati; zkrátka musí dokonalým otiskem a
tečnických bibly s vatováclavské Faustin Pro obrazem původu a vzoru svého býti. Při
cházka jedná v pře drnluvě na Nový Zákon tom ale vezdy jazyk svobodně se pohybo
l 786 a není potřebí než poukázati na jedi— vati má, slova nikdy se nemají co nevolná
ný toho případ že., 9, 25., kdež Svatováclav— a zpurná násilně přenášeti, věty mají nezá
ští místo staršího překladu: já byo slepým vadné plynouti a celá povaha překladu ta
nyní vidím přeložiti si umínili raději: žeoja' musí býti, aby se věc co do jazyka a jeho
když jsem byl slepý, nyní vzdám,což netohko stroje původně česky psána býti zdála, avšak
nemotorno ale i nesrozumitelno jest. Leč všady důstojnost původu vyrážela se.
Zásady ty samoplynny jsouce nepotkají
přese všechny ty nedostatky přece pokrok
spatřuje se od méně podařilé k dokonalejší se s mnohými odpory; ale jiná věc jest
povaze a ohledem toho snadno vady ty jim zásady ty_uznati .a jiná jim docela vyhověti.
Obzvláště ta obtíž a osuhlost zkusiti se dává
promineme.
Ale není to místa závoditi se ve spiso» přinovém Zákoně pro neobsáhlon výši a hloubi
vání historie českých překladů písma sva-— pravd Páně a tajemnou povahu slova Božího
tého N. Z. av oceňování jejich.. Na ten čas s jedné, jakož i pro nejednu lepotu, tenost,
musíme přestati na projádření zásad, kterých svéráznost, určitost a přece volnost jazyka
jsme při svém překladu šetřili. Svrchovaným řeckého a skladby jeho, v čemž vulgáta jej
pravidlem nám bylo, že tu především věrností dle možnosti doslovně následuje, se strany
netoliko ve věcech, nébrž také ve formě se druhé. Kolikráte tu mysl n'a- váhách bývá,
musí ostříhati. Není zajisté forma něčím již na tu již na onu stranu se navažujíe, již
pouze náhodným, nébrž jak každý život podlé ve starých rukOpisech již v jiných nářečích
vlastní vniterné moci a síly své sobě také pomoci hledajíc a s prázdném odcházejícl
vlastní. tělo _utvořuje a spůsobuje, tak také
Zabíhá ta rozpačítost netoliko při ma—
myšlenky vtělujíce se vlastního sobě příměř terii či látce a tedy při stránce lexikálné,
něho organu vyhledávají avymáhají, To sice nébrž také nejednou při formě či při dobách
vždy místa nemívá, poněvadž idea vyššího gram etických, Kterak, abychom některý pří—
a duchovného něco jsoucí v žádné mluvě klad o materii uvedli, kterak se má roz—
lidské docela odpovědného roucha a pleti. díl činiti mezi dmaícomg &.dmaícopza, ješte se
dokona příměrné nenachází, obzvláště ale obojí ospravedlněním překládá, an přece
ideám. náboženské, v ěčné a svrchované pravdy slovo první úkon, slovo druhé výsledek zna—
mnohem méně ve příhodný oblek ustrojiti mená? Dále nebylo-liž by vhodno ano po
se udá.. Ale přece není ta vněšná balena třebno přijíti slovo pascha do překladu, ješte
a plena, kterou myšlenka přijímá, lhostejná čtvero pojmů se tím slovem znamená a již
a bezvýznamná tou měrou, aby překladatel : postilář starý (Výbor II. 193) apodobně vy
se jí odvětovati a odtahovati a o své ujme ? davatelé nového testamenta Erasmova od r..
šat libovolný jí hotoviti mohl, Obzvláště to 1533 v předmluvě pověděli, že slova toho
místo svoje má při písmu svatém, ješte víme, překlad v češtině se nepodařil? Ci má se
Vě—
že tytýž věci některé doslovně vdechnuty přijíti slovo eazma od dihoslovanů?
a vdunuty byly, a že tedy na slovech druhdy domo, že slovo evangelium teprv ponejvíce
neskončená váha leží. Vůbec musí překla na doléhání dotčených Erasmovců přijato,
dateli pravidlem a opolnou býti, že se ve an dříve všady se člení místo evangelium
překladč nic nemá kromě jazyka měniti aže kladlo. ' Nebude-li i tu museti slovo české
mluva a řeč originálu nemá se ani seslabo cizímu ale biblickému ustoupiti? Dehna,
vati ani sesilovati a stužovati. Co k vytčení běs, zrnek značí zlého ducha; máme-li na vždy
starobylosti, vlasti a zvláštního spůsobu my výhost dáti slovům těm? Slovo cara ve=
šlenek a citů se odnáší, to povinno ve překladě zdy tělem tlumočiti nezdálo se již dotčeným
se co možná nejdokonaleji odbíjeti a odrážeti Erasmova písma překladačům, a slova pleť,
a tu překladalel svobody žádné si osobovati an bylo v zapomenutí přišlo, neznajíce touží
nesmí. “Vtom jenom., co se týká genia a toho nemálo, že Ceši slova masa v písmě
ducha mluvy a co ku mluvnické povaze a svatém v ošklivost vzali, Slovo dnspo'šoo
vlastnosti jazyka patří, v tom jenom plnoměrá se aečeřadlemtlumočí ; nebylo-li by lépe slova
svoboda převoditeli se ponechává. Netollko komise užíti, jak to staroslovanský převod

vají, ješte se v rukopisu 1406 sborníce pře=
kládá a týž rukOpis Act. 10,'38.__ dobře má
prošel, na místo čehož Bratři, mají mnohem
nesprávně? chodil., Podobně Math, l, 25.
mají chybně nepoznač, jeste starší. překl ado
vé lépe nepozndval kladou. O vadách zpá—
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má? Číslo takových otázek, jenžto se tý-= l 46. kladou do Káně, ješte přece slovo Kána
kají látky, bychom otrojiti mohli. Ale ne vycházející na a jasně navrhuje, že se dle
méně takových pochybností naskýtá se. se voda má skloňovati. V té věci závadu za—
strany formy. Pravda-li jest, že aorist vezdy drhují slova končící na a s předešlým vo=
jednodobým časoslovem se oddávati musí & kálem, jak jest Galilea, Judea, v nichž jota
má-li se tudy Mt. 26, 26. přeložíti: V zmčte ce buď značně, buď docela oslabla a místo
a snčzte a napíjte se všichni, jak se navrh předešlé přehlásky nyní odhláška nastoupila.
nulo endy? Má-li se aorist ššsnémo—a
extendi Ponenáhlé mizení jotace jest jednou z hlavi
tých povah samohlasenstva českého a od
Rom., 10, 21.. vyložiti cely/' den jsem roztaho=
val, jak od Bratrů přeloženo a potom se do hláska se nyní až do samých jotovaných
dneška podrželo, aneb-li raději přeiožitiroz jmen dobývá, an nejnověji slovo Gaja v ge-=
táhl s Erasmovci či rozpíal s rukopisem nitivu Gajy přijímati'se přinucuje. My zde
nil/106? Antil) dokonce přeložiti: roztažené nemálo na přezmenu jsmc._ Jošto ale odpor
měl jsem, tak že aoristem se stav vystíhá? proti jotaci podle náhledu filologův našich
Kterak jednodobost aoristů řeckých vy— dlouho potrvá a nejednu proměnu v hlásko
tknouti
Mt. 10, 19. (už negativnímu za. lac-= sloví našem uvede (viz Rozpravy ve Vídni
WWW a dobře-li se dosud překládalo: Ne— l. 73), musíme i my se přidá-ti k odhlásce
pečujte, cobyste mluvili? Zdali aoristy Mt. v těch jménech, v nichž jotace docela se.:
slabla, ano téměř vymizela. Slovo Galilea
20, 28. darmoom'řižwma dtaxorííoat vylišují
stav a přeložiti se musí: nepřišel, aby mu se rovná nyní slovu idea a jakož píše se i—
dey, ideu, ideou atd., tak nezbytne psáti
slouženo bylo, nébrž aby sloužil?
Nemalou nesnází také vlastní jména činí ; Galiléa, Galiléy, voc. Galileo, Cesaréu, Ce
jakby skloňovati se měla. Relative sobě saréou atd. 0 dativu v singuláru zabíhá
jména hebrejská podle podoby řeckýchjmen toliko, má-li se ponechati Galilei anebo če—
vlastních přikrájeli; bud' písmeno přidadouce hož iBratří druhdy užili (Act. 21. 6. na
bud' odejmouce; ze šabat učinili oáBBacov kraji) ponechati Galilée, Cesarée. Kde sku—
aneb oddána, frog; místo Jakob psali Dea, tečná jotace se nalézá, tam jsme nijak ve
místo Josef psa-li Joses a Síra misto Sirak, právu ji nezkrátili, nébrž plnou jí moc a si
jakož .ÍzHanibala zřečtělé jméno Anibas po— lu zůstavili.
vstalo. Náš jazyk není takneuctivým a
Ale také jména mužů, jenž nm“ a evy=
nezdvořilým k hostům přespolným, více se cházejí, jaká jsou Levi, Jesse, Sale do roz
k jich povaze schyluje aniž tak hrdě a pá paku nás uvedlav Máme dekliuovati Levia,
novitě s předu a zadu jim ubližuje a jich Jessea, Salsa? Cili Sala, či Sály? Jessa,
uráží. Ale aby jich sobě docela neskloňoval či Jessy? Cili Leviho a Jesseho dle Poláků?
a podle svého mluvidia neustrojoval, toho Čili přičiniti nějakou koncovku a psáti Noe-=
nelze od něho žádati. Víme ovšem, že pře la? či Noema? Jesseta, jak má Slovinec,
kladatelé nejedno jméno co nehyblivou látku či Jesseje, Levije? Nejpruv se nám vidělo
považovali a beze sklonění ho nechávali. jotu co koncovku přičiniti a Levij, dessej
Tak v rodokmenu Páně hned na počátku e atd. psáti kromě Noema., ješte forma ta u
vangelia Matoušova čteme: Judas zplodil nás velmi zobecněla. Leč povážíce, že od—
Faresa z Thama'r, Salmon zplodil lBoza z hláska, jenž v češtině jak praveno nemalou
Ráb, Boz Obeda z Rut, Obed zplodil Jesse; vládu si osobuje, jotace ve jménech nestrpí
kdež jména Thamar, Ráb, Rut, Jesse VKra a ji u nás zhola nepřízniva jest, upustili
lické bible bezesklonnými ostala. Té věci jsme od jerovaných forem a jiným spůsobem
nám u-Bratrů poněkud divno jest, poněvadž jsme potřebě vyhověli, v čem nám bud' to
Beneš Optát a Petr Gzel v Novém Zákoně buď ono přeložení slovanské svítilo., Jména..
v Náměšti 1533 dobře kladou z Hamm-y, ježto se souhláskou zavírají, pravidelně v
z Ruthy, z Rahaby, přirozeného ústrojí ja— celé formě zůstavují se, až na jméno Kaiar=
zyka hájíce. Dva rukopisové patnáctého náum, kteréž podle latinského deklinování
stoleti, abychom i toho dotkli, v té věci místo Kaíarnauma skloňujeme do Kafarnáa,
různě sobě počínají. Act. 13, 21. klade star v Kafarnáu. Garizim sicc plurál jest, avšak
ší od 1. 1406 Saula syna Gisow z pokolení ucho naše již velice té formě uvyklo a ne
Benjamínova, ješto pozdější zákon Tetovský hodno by bylo proměňovati jméno to na Gao
klade Saula syna Gis z pokolení Benjamin rizy, tím méně, poněvadž jméno to od něja=
bezsklonně. Bratří tu kladou Saule syna kého národku pošle, jak se íilologům někte
Gis z pokolení Benjaminova jedno slovo de rým zdá,
klinnjíce, druhé bez deklinace zůstavujíce.
Nemůžeme pominouti také skladby ja—
Titéž Bratří nevím za jakou příčinou Je. 4, zyka našeho, poněvadž v nejedné této straně
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svatováclavská hibla nejedné vady, ano nee
jednoho nedorozumění příčinou se stala, pon
něvadž slova latinská z nahodilých lexik vy
ložila, k textu řeckému neprohlédajíc. Čew
ština v nejedno věci vlastnost řeckého ja—
zyka mnohem léno" než jazyk latinský “ná-.
node-bití může, což nejpatrněji se vidí při
participia _aktivném času minulého, jehož
latinská mluva témeř docela lišna jest. Tim
Spůsobem jsme si tedy počínali, že jsme
všady vulgaty se drželi, latinu ale z textu
řeckého vysvětlovali, Vulgatu jsme ale také
smíme—liteho slova užíti, ani Bratří se ne za základ slovosledu přijali. Jsme zajisté
uchránili, téměř všechna časoslova složitá s toho mínění, že posloupnost, v jaké- se slova
předložkou po bez rozdílu s genitivem kla— přejímají, jak již praveno, netoliko k vy=
douce. Slovo pozdmmfti pročhy s genitivem tknuti charaktéru, staří, směru a rozpolohy
se vezdy vázati mělo, není příčiny, ješte mysli napomáhá, néhrž namnoze k vylíčení
sám ten ku genitivismu sklonný jazyk pol— 'bai'vivosti, k vystižení síly řeči a k lepšímu
ský se slovem tim akkusativ klade, Rom, vyrozumění předehrou službu neskýtá. Bez
16, 3. 6. Pozdrovcie Pryszke i Akville pon ohledn na slovosled ztrácí se důstojnost a
zdrovcíe Mam/a, kdež Blahoslav klade Po— vážnost písma. a sloh posvátný se v modern
nou lehkost rozplavuje.
zdravte Prišlcy z“ Akvíly s geiíižtivem= Rkp.
1406 klade Prišku a Akvilu. Tetovský za
Pokud překlad starý stačiti se zdál, ":po—
kon z polovice čtrnáctého století klade podi— drželi jsme ho; pokud ale buď nedostisnráw
vnou nedůslednosti; pozdravte Pž'žškya Akoe'lu. vně smysl pisma vytknul, bud' od slovosledu
' Nejednou za našich dnů anejnověji také vulgaty se odšinui., čeho bohužel ve vydání
vyšlo ode strážců jazyka neodůvodněné pra l. 1851 plnou měrou postřehujeme, vidělo se
vidlo, žeby slova žádati, prosfti s předložu nám záhodno věrněji a příměrněji přeložiti
kou za se konstruovati měla. Pravda, že v a slovosled dokonale podržeti. Na místech
českých spisech ta konstrukce namnoze se na— znamenitějších jsme také příčinu jiného pře
lézá; avšak jistě s hezpravím. Celý téměřsvět kladu položili,
slovanský, neklade-li genitivu, užívá před
Při strojeni komentaru jsme die mož
ložky o a v cyrilském překladu neméně se nosti své hleděli všem požadavkům vyho
klade tatáž předložka o nežli v polském a věti a ke všem těm čtyrem strankam, kte-'
ruském jazyku, Avšak “bychom meze oře— rých tu šetřiti přijde, kritické, mluvnické,
kráčcli, kdybychom se dělo tuto u věcech historické a logické, bedlivě prohlédati. da
české gramatiky poici'žovali. Raději khlavné kož jsme při překladě kromě domácich rn
tu věci přistoupiti.
konisných i tištěných přeložení také jine—=
Za základ položili jsme čtení latinské slovanských použili, tak jsme při komentare
starých i nových pomůcek od sv. otců až
ou-chít-y, podle které jsme co authentické
přelohy překlad svůj ustrájeli. Výtečnost po nejnovějšího vykladatele sv. Matouše a
překladu toho nyní co stoletých kritických Lukáše upotřebili. Ze spůsoloii čtení jsme
pracech na bíledni jest, an _ji po liugonu jen znamenitější uvedli a tam na text řecký
Grotiovi obzvláště Lachniann vjasném světle nynější ohled hrali, jak po Lachmannovi
ukazal a prokázal. Avšak musí se latina Tisclicndorfem nejnověji upraven byl, jenž
vulgáty posuzovati a slyšeti podle původního namnoze blíže vnigaty stojí, než se to ve
textu řeckého, jak tomu sv. Augustin doctr. předešlých vydáních dalo; tudy mezi vulu
christ. 2, 16. učí. žláz a pátno vulgáty jest gatou a mezi textem řeckým mnoho různo=
doslovnost, tak že nejedna konstrukce řecká. sti odpadlo, na něž ještě llioli ukazuje.
Avšak potřeba uskrovniti těchto vněšné.
se v ní podržela, čehož nám divne nehudo,
považíme—li, že sobě také výtečni básníci leo části se týkajících poznámek a přihlednouti
tinští ve formách avazbách hellenských libo— již k písmu svatému. Než ale slova svatá
vali. Tedy o významu a smyslu vulgaty posiouchati můžeme, musíme se mistněji obe
nerozsuzuje všady slovník a gramatika la— známití s knihou, která Nový Zákon otvírá,
tinská, nébrž text řecký tu první hlas má s evangeliem svatého Matouše. Pročež “ona
co původ a bezprostředný živel, z něhož deme jednati nejpříze o evangeliích vůbec
vulgáta živodarnou sílu béře, Nešetřením a napotom zřetel. ku prvnímu svatopisci Ma—
tohoto pravidla nejeden nedomysl povstal a tonši samému a k „jeho evangeliu obrátíme

jasnoty se mu mnoze nedostává a zvláště
genitiv s akkusativem se nemálo memu,
Známo, že v některých nářečích slovanských
akknsativ v plurál-,e na genitiv zhusta se za=
měňuje a vůbec genitiv před akkusativem
velešíré pole si osobuje. My se ve svém
jazyku těšíme tou výhodou, že lépe nežli
veškerá. ostatní nářečí akkusativ od genitivu
i'ůzníme. Ale jak již toho nejednou touženo,
novější spisovatel-é namnoze kladou genitiv
kdeby akkusativ, a naobrat akkusativ kdeby
genitiv měl státi. Přílišného genitivováni,

Hlava in,
6) evangeiitoh vubec.,
I. Evangelium slovo řecké znamená v řeči
naší blaženou zprávu, blažené zvěstování,
blažené poselství. Slova toho užívá sedm

bil Mt. 11. 12.; Zákon Nový neslibuje, nébrž
naskýtá a uděluje, čehož lidstvu k spáse po—
třebí. Protivu tu sv. Ign. Filed. 9.. doliču'e:

desatero tlumočníků tam, kdež v hebr; "be— JVM evangelium něco převýtečneho do se e;
soráh slovo stojí, kteréž sice původně značí proroci p,“etivěstovalz', evangelium ale jest u
jenom vůbec poselství, zvěstování, zprávu, skutečnění a darování nepomíjitelného života.

ale postupem času-,zvláště ale hustým slova
toho od Isaiáše užíváním pojmu dobrého po—
selství, blahopo'selství nabylo. Přichází u pro—
roka tohoto několikráte 40, 9. 41, 2'Z. 52, 'i'.
60, 6 61., 1,- a k říši messiášově buď pro-=
středečně" a pod záslonou, bud' literně abez—

Výše stojí zajisté věc sama nežli pouhé její
nastiňování, a k ní do budoucna prohlédání
musí ustoupiti, když se věc sama v přítom—
nosti dává. Tot jest jedna strana protivy
té. Důležitější jest_ strana druhá. Starý Zá
kon působilhněv R., 4, 15. a byl námětem

zvýšeně u lidí viny R. 5, 21. Na proti to—
vyzname— mu. Zákon Nový spásu přináší R. 1, 16.,
nává., Poslední z uvedených míst (61, l.) zbavuje hněvu onoho a oné viny a člově»
Ježíš (Luc. 4, is,) sámuvádí a ho k sobě kovi milost, ospravedlnění a život uštědřuje.
potahuje. Když zajisté 'v'Naž'arétě ve sbor Protivu tuto sv. Jan také 1, 17. ev., svého
nici či synagoze Pán. byl přečetl ona slova: těmito Slovy jeví: Zákon _vydgín,slezinallfoj
Duch Páně bdí nade mnou, protože Hospodin číše, milost a pravda skrz-e Krista se. mím
pomazal mne, abych blahově'stil chudým, po— dostala. Pěkně o jméně evangeliu se pro—
náší svatý Zlatoust na začátku výkladu svého
slal mne ale'čít skrouš'eny'ch srdcem atd.., tedy
přidal.: Dnes naplňuje se předpověď ta před evang. Matoúšóva. „Ne nadarmo písma ta
ušima našima. Tím pojmenování úřadu svého evangeliem sluji; zvěstují zajisté odnětí viny
čili raděj výkonův úkolu na se přijatého slo a trestů, odpuštění hříchů, vykoupení, po,
vem blahověsti ěili evangelia schválil a po— svěcení, přijetí za syny či vsynění, dědictví
tvrdil, jakož ivyložiL rlí'udyh_očastěji sám uží nebes a spříbuzněno'št se Synem Božím. 1 což

prostředně se odnášejíc tu blaženost, jenž
příchodem messiáše vzejití měla,

vá, Mt. 3.1, 5. 24, 14. Mr. 16, 15. atd. a evange—

může s takovou věstí porovnáno býti? ,Buh

listě a jiní svatopisci NovéhoZákona podobně
slovo to berou 'o Kristově slovem a skutký pro
jevené činnosti,“budprostě, beze všeho přídav

na zemi, člověk v nebi, anjelé plešící se“?cio'a

věky, člověkové spolkující s anjelýi Stará
odvěková půtka ukojena, Bůh,.„s námi usmí—
ku“ buď “s“rozličnými doličnými přídavky 11.př. řon, ďábel zahanben, smrt svázána, ráj otc-=
evangelium spásy, Ef, 1,13., evangelium po— vřen, zlořečení vymazáno, hřích zničen, blud
koje, Ef. 6, 15., evangelium blahoslaveného vyhoštěn, pravda navrácena, slovo pobož—
nosti všadyrozsíváuo a rostoucí, nebeské
Boha 1 Tim. 1, 11, atd. je kladouce.
Na bíledni jest příčina, pro kterou slova obcování na zemi přeštěpěno, mocnosti ne=
toho se o ústavě Nového Zákona užívá. Nej bes s námi se přátelící a naděje přeslavné
prvé se to dále proto, poněvadž prorokově nám poskytující, Tovšecko sezvěstuje. A
proto zvěstování věci těch právěin "evange
St,__Z., zvláště pak, jak jsme viděli, prorok
Isaiáš' blaženost budoucího messiášova krá liem se nazývá, jakoby veškerá ostatní slova,
lovství slovem tím označoval. Tím spůsobem moc, bohatství, čest, sláva, vláda byla mar
iž samo to slovo od Krista o svém půso— ným zvukem a jediné to, co rybáři hlásali,
bení užívané Zidům naskýtalo, že se v něm pravouhblahověsti" bylo.“ Tudy veCe Orig,
veškerá naděje a čáka lidu Israelského na— (in Jo., prací), že trest celého písma jsou
plnila. Druhá příčina jest obsah toho, co evangelia. A sv. Augustin (cons. ev. !, i.)
Kristus zvěstoval a konal, kterýž obsah praví ve stejný s Chrysostomom smysl, že
veškeren ve smíření lidstva skrze Krista s evangelium veškerým písmům předčí, po
Bohem, v umilOs'tněni jeho, ve spáse jeho a něvadž životně v něm bytuje veškerá ta
ve přípovědi věčného blahoslav'enStvi záleží. blaženost, kterounforokové a„,_Stsrý,„Zákon
Měla slovem tím projádřiti se. ta protiva, : předpovídali.
která mezi Novým a Starým Zákonem se pou
Podle toho. „by .veškcry____
_knih ii,.N ov ého
venuje, a povaha nového závětu jasně se Zákona evangelium slouti 'mohlý, poněvadž
ozračovati. Zákon Starý „předvéstoval a slí—[ dotčená povaha ve všech se bleskotá a ve
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všechněch o milosti skrze Krista nám uděw
lené se jedná. .Přece ale pojmenují se vše—
chny knihy tím názvem, nébrž jméno to se
dává těm toliko spisům,vnichž životná slova
Krista Pána znějí & v nichžto se vykládá,
kterak blažená ta věst započata, vyvíjena
a dokonána byla od samého Pána. Ti spí

předmluvě, kdež promluviv o mnohých mužích,
jenžto se přz'číníli sepsati vypravování věcí
za onoho času naplněných, přidává, že se i
jemu podobně vidělo psáti o věcech oněch
a sice aby poznal (Theofil) či seznal pravdu
těch. ,..vě'qí.,jimž, vyučm

_byl,_ Těmi Slevy-" hla

vité' příčiny určeny jsou, proč evangelisté
ku spisování se obrátili. Neučinili toho nejm
sově tedy slujíevangelia„„v.,.,nigh.Ž.__.B,ári„sám
prvé, jakoby písma pro rozšířenívíry potřebí
minu," jě'dnáí,""'pů“š'óbi,'“trpí,divy činí a slávu
svou ukazuje, a ti činí zvláštní část pisma bylo, aneb proto, aby spisů jejich sobě lidé
Nového Zákona; ostatní apoštolův spisové samozvaně a o své ujmě za jediné prameny
jsoukomentárově a'výkiady k těm prvním víry položili, což patrno ze slov jimž vyučen
a zvláště řečeným evangeliím. ][ zavládl v byl. Slova tato zajisté již předchozí vyučení
církvi od nejstarších časů obyčej , evange nadesýlají. Nébrž za druhé učinili to, aby
liem
rozuměti
fděj e.pi_.s__._
_či_li_,_z_.práyu, _o,__n_á_ukáo_l_1 poznali čili seznalc lidé již V křesťanské víře
a skutcích_„Kristoných a ovangelištem'"teho vyučení věci ty, jimž vyučení byli, t. j. aby
svatopis'cě," kterýž dějiny takové byl sepsal, jim bylo ku namatování i ke zpomínáni sobě,
V tom. smyslwivv. ani...slovo.-vranseliu.m ani k opětnému poznávání, jak řecké slovo dí,
k Q,.bnuveilí-..včcístěm,.,ve;své paměti, k ob
slovo ' evangelista
_v __Í
„písmě,_„___
nepřičhází;
' ale
cirkevné'__'u'žívánislova ta'v'tom smyslu béře, čers tvě, kosvěze paměti, právě tak ',jak druzí
a' jakož" v městě po sedisku miuviii nevzdě apoštolé ve svých listech náuky ústně po
lanstvím zapáchá, tak dí Maldonat v církvi dané v mysli ěitatelů obnovovali a ku pa=
necírkevních užívati významů bludařstvím měti přiváděli. Rom. 15, 15. 2, Petr. 1., iš.
páchne.
3, 1. Jud. 3. Ale odtud spolu jde, že vice
Il. Ale kterak se dáio, že to, co Pán zevnější pohnutky svatopisce ke spisovani
a co apoštolé po Něm ústně hlásali, ve' pohnuly a že spisy nového Zákona nahe—=
Spisy uvedeno bylo? Čím jsou ta písemná dou—ač Duchem sv. strojenou—povstaly.
evangelia a jakou rd'ěrou je považovati sv. Lukáš“ zajisté evangelium svojevpíše,
mame?
Kristus maje na nebe vstoupiti dal pří—
kaz svým apoštolům, aby šli do celého světa
Mt. 28, 20. a všemu stvoření evangelium
kázali. Mr. 16, 3.5. K tomu dílu je zvláště
ustrojil, obiekl je mocí s hůry Luc. 24, 49..
a moc jim dal divů a zázraků Mr. 16, 16.
atd., aby řeč jejich nespoléhala na důvodech
lidské moudrosti, něbrž na důkazech Ducha
a moci i. Cor. 2.. 4, Oni šli a kázali a Pán
potvrzoval řeči jejich tím během, tou měrou

poněvadž drazí .o vice..,wozí zeilovah 01 PO—
kúšili,“podjali' se “spisováti"děje Páně. Kdyby
nikdo nebyl na to spisování se vydal, zdaz

by sv. Lukáš byl v tu práci se uvázal? ?do,
by nebylo se to stalo, co sv. irenéus pred
pokládá, jak jsme výše slova jeho uvedli?
Takové vněšné ku spisevání náměty uvsech
evangelistův

—- nad to pak při listech _apo—

štolských —- se dobře ukázati mohou, jeste
víme, že veškero jich čtvero k vynešení na
světlo spisu svého vně povozeno bylo, _o
ústa jejich nastrojevai a tou mocí srdce lidí čemž na svém místě při každém evangele
otvíral, že dříve nežli apoštolé něco psali,
stovi zvláště připomeneme.
_
Neméně se odtud odvětuje, že evangeha
již po všem světě církev rozšířena byla. O
tom vece sv. Irenéus (i, 3.): Mnozí národové neobsahují všeho, co Kristus učil, činil apod—
neřímští chovají náuku Páně bez papíru a stoupal. Byli spisové ti evangeličtíjenom ně:
bez černidla majíce ji na tabulách srdce od jaká epignósa, obnova, oznámí toho, ceho ]lZ
Ducha svatého napsánu. Budtež lidé ti oh1e= z ústn'íh'ovkázaní lidé povědomí byli, a tudy
dem jazyka barbary zváni, přece ohledem nebyly a _nejs_ou.__ŽiYQtopisy
Krista Pána aniž
nauky, mravův a života velmi jsou moudři dějepisy 've smyslu novějšího věku, nebrz
a bohomili, a kdyby jim někdo smyšlené poznamenání ___ústních ___apoštolskýeh nauk,
od bludařů náuky kázati hodlal, uši by za= Takto "p'ováhů'ěvangelia'nazírali nejstarší eta
cpali a na útěk by se dali a bludů tako— cové a spisovatelé církevní, jakož 1 církev sa—
vých by zhola nepřipustili. '
ma nejinak věci tě považuje. Sv__Just_1_n,
Ale jestliže církev nevystavena nali
jenž v tom celou starožitnost zastoupen muze,
teře, něbrž na duchu a jestliže ústným 'pe předůležit a. přepamáten nám v te pricme
dáním se šířila a vzrůst brala, co tedy evan býti musí. On často ve knihách svejich tahne
gelisty (a vůbec svatopisce) ke spisování se k výrokům evangelií a zvláště prynrho
pohnulo? Na to, bychom zkrátka věc odn evangelia, A jak nazývá knihy ty? Uzrva—lí
byli, odpovídá sve Lukáš ve své k evangeliu obyčejného &.v život církve již dokona ve=
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iš?

šlého, néhrž vsáklého výrazu evangelia? On Za'ko čtyry evangelia, po celé—msvětě oplývá;
toho nečiní, poněvadž ku přespolní mluvě ješte bludařsteí mnoho mají?„_ “Ch Šeda-Who
domácího hesla použiti se eštídal; on užívá nemá. onen-cena*ocí kolébky církve v té
„Sta-=
slova dnónyquweóyam pamětí„ památnosti byla vážnosti, že náznaky „její, QQJQJLYQ
a tím samým“navrhuje, co V evangeliích na= rěm Zákoně ale také ve přírodě hledány,
iězal a jak na ně pohlédal, -—
že'v nich totiž Již sv. Ireněus & ll, 8 v ten'smysl se “vy-=
neviděl leč nějaké .z. „neměří ,obaqvenívěcí jádřil, že ani V138ani méně nežli čtvero evan—
ode Fáma čzně'nýcípfa "'pódstóúpéných Apl ][, gelií býti nemůže, poněvadž čtyřijsou úhlové
33; "dB;'Pódobný'm spůsobem Tertullian evan— světa a čtyry strany jeho a povšechněch
těchto se rozhlašcvati mělo evangelium.. Ton
též uvádí s_v..Augustin o srovnalosti evan

gelisty komentátory, pamětníky, zpomínatele
či pomnitelejmenuje (earn. Chic,22. jejun..
m,), Nejinak Písmo samo o sobě svědčí a
světoznám jest výrok svatého Jana 20, 30,
21, %„ že kdyby všecko, co Kristus učil a
konal,
oněch
chom
Lukáš

gelií ], 2. Čtyry jsouřeky v ráji; písmo
pak evangelištův" člověka do ráje zpět uvádí,
jak týž ,sv. Augustin o městě Božím 14, 21.

mělo napsáno býti, že by svět___kněh praví. Ctyrv_.__soc_horyjsou, jimiž pozdviho=
obsáhnouti nemohl. Podobně -— a'býé— vána archa úmluvy; čtyři ti scchorové jsou
krátce ještě něčeho podotkli ——'sv. čtyři evangelistové, archa úmluvy jest zá—
vypravuje, že Ježíš výklad St, Z. či— kon nový v Kristu Pánu skrytý (Hier. prol.

nil nčeníkům L. 24, 27. 44 písma prorocká
jim otvíraje. A přece nikde se toho vý
kladu nedočítáme, jakož ani nauky ty na—
psány nejsou, kteréž Kristus po čtyrydcan
tere

Mr.),

nost Boží-_ a tojest druhý hlavitý důvod—
církev vedla,

menalo,

poněvadž

aby všecko

stva se bleskotá. (Rom. i, ll.) Jsou čtyři ti ži—=

,.—

vokově: člověk, lev, byk a orelakaždýznich
zastoupá a zračí jednoho evangelistů, ač jiní
jinak ty emblémy evangelistům přikládali.
irenéus na dotčeném místě Markovi orla,
Janovi lva přičítá, Matouši člověka, Luká
šovibýka.

Leč obyčejně

se nyní ___podlemJe—

ronýma (prol. Mt.) přidává atamanem člo
věčí,'“poněvadžo člověckém Páně'rodupo
číná, Markovi se dává tvář lví, poněvadž od

hlasu na poušti počátek běře; Lukáš nese
tvářnost býkovu, že na začátku evangelia
svého mluví o oběti v chrámě, ješto býk jest
zvíře k obětem starozákonným určitě, Po=
sléze Janovi připisují tvářnost orlí, poněvadž
horovným vzletem na samém prahu svého
evangelia k božství Syna Božího uchvácen
jest, ri'oho také nemůžeme pominouti, že to
cherubův vzájemné křídlme, dotýkání cyan-=

se nezazna—= gene—cm"“*'vešpoieki LSB.
íve _dopíiidváííí“““ a ,vyklá—

d_ět_i____cír_l_i__v_e
od té matky

vyučovány, vychovány a na jejích prsou
kojeny býti měly, anat jest sloup a základ
pravdy, 1 Tím. 3, 15,

(l;-počtn a pořádků ovangellistův,

Mneho...evanselií se nalezne „hned „za
prvních

ve .Člííl'lffžíššl
\cherubpch

živočich, jenž vůz Páně vezou, ten čtverý
evangelistův počet spatřován a veškeři tém
měř otcové v tom výkladě scházejí se, vo=
zem Božím býti kladouce evangelium, v němž
svrchovaná moc Boží k spasení všeho lid

svojim přednášeli"
'
Zavedli bychom "se nemístně na zápolí,

tak

ale

lypšě'jlšVZMJanak. 4 čtou se, čili ve čtyrech

dnů p_0„___
._ém___n._.mrtvých.,v_stáníučeníkům

kdybychom se vydávali tu v dohadování se
jiných příčin, proč ještě svatopiscově veške
rých věcí nezaznamenali, tím více ana otázka
ta záhadna a odpovědi na ni nejisty jsou.
Nebo což můžeme udati za příčiny toho
světcův těch prvožitných chování se? Udá
vají sice dosti důvodů naoko slibných, avšak
důvodové ti nemají tě váhy, aby se na nich
přestati mohlo a ostává hlavitou příčinou ta
námi výše uvedená, že nepsali všeho, poně;
vadž hedlali jen kázaué a vesměs hlásáněslovo'
Páně poznamenati. 'Iibychom ale ččlnčjších
důvodůvfzhola mlčením nepominuli, uvedeme
z nich dva alespoň..Jednu příčinu toho na
lézají v té povaze a moudrosti církve, za
terouž tajemství svoje vesměs a vůbec pro—
nášeti se oštídala. I nezdálo se tudy o tan
jemstvích mnoho psáti, aby perel se vepřům
nedostalo. Mt. 7, 6. Nad to pak prozřetedl

Především

Ezechielových (1, l.), jenž také v “'Áp'oka

"časů" "_sva't'é""<3írkvlě,
ale“ ze“ 'vš'éhč'tolio

dání znamená,"a'že' sénalins 'čtverem roz
umí veškerost času, anot čtvero jest počasův
ročních, kterými slunce ročně probíhá. Ještě
jest mnoho takových podobizen evangelistům
připisovaných, leč ve hračku zvrhují se, a
ovšem na těchto .přestati můžeme, aniž po—
třebí v líčení nepatrných věcí se zaváděti,
Ale „proč Jest„tab...—evangelistů více? Ne—

mohl—Jižjeden stačiti?"Tuto

'otážku“'šv. Zia-=

množství církev jenom čtvero uznala za pravá,
ostatní všechna za podvržená prohlásivši,

toúst na začátku výkladů svojichosv.Matouši
klade atakto na ni odpovídá: Stačovalovšem

Církev, vece SV. Ambr.

Jeden., „alekdyžnovoty“

(Luk. i), majíc to=

neva Ívášnivým

M

iivoti: ili.

ili evangeliích vůhee.

časem, v různých místech, vespolek se dří
ve ani nesešedše ani se nesmluvivše , předce
všecky věci jednake jako jedněmi ústy pro
nášejí,

ovšem

dy vzchází.

z t0h.0_p,ř€_;_\fgliký
důkaz prav

Ale snad díš: Opak toho nale

zám, an se často'vespolek potýkají. Alei

může. Samovidně o těch požadcích jenom
zkrátka pojednati můžeme.
Pravost "či přesnost záleží v skutečném
pojití od těch spisovatelů, jimž se připisují.
Kterak. o ní se přesvědčujeme? Dvojí cestou,
zní odpověď, vnitern'ou kněh samých pova
Íhou a vněšnými' svědectvími hodnověrných
“mužů. Každá histor'ieká kniha chová vsobě
věci takove a okolností takových dotýká, z
nichž odvětovati- můžeme, kdy psána byla a
jákó'ho'rázu byl spisovatol'jcjí. Patří sem
zmínky osprávě státně a církevně, návěští
o věcech učených, narážky na stav národův,
zemi a jich povahu, námyky zeměpisně, patří

to pravím jest _přeyelikýdůkaz pravdy. Nebo
kdyby všecko zevrubně “seuhlasilo, řídký
by věřil, že by se nebyli sřekli v tom, co
psáti mají. Leč rozhlasí to uladiti se dá
a věc rozdílně a věc odporně povídati není
jedno.
'"
Pořádek, jímž na sebe podle času vyda—
ných jimi špisů následují, od nejstarší-dobyje
dnosvorně ten za pravý držán byl, že Matouš sem jaz_yk__
a_sioh, jakýmž ti spisové skládá-=
řadu otvírá, potom Marek, na toho Lukáš ni byli. Již pak nepochybno jest, že obraz,
následuje a posléze Jan řadu končí. Uve v jakém nám dobu svou představují ,jak lidi,
demepro dolíčení toho jedno místo zlreněa mravy jich, jich náuky, obývanou tu jimi
3. l., kterýž praví: Matouš napsal eeagzge krajinu, obyčeje jimi zastonpaně a. co ještě
lium svoje hebrejsky, an Petr a Pavel oRímě' k vytčení takovému náleží, že pravím obraz,
ka'zalz' a církev zakládali, Po smrti jejich vjakém to vše „líčí, docela se shoduje___sp_of
napsal tlumočník Petrův M'arck ty věci, jež pisyodjinud čerpanými a bez pochybenstvi ho
od Petra byl uslyšel. Lukáš pak průvodčí dnověrnými. A Shoda taková se neshledává
Pavlův sepsal to, co sv. Pavel byl kázal
jenom ve věcech důležitějších, něhrž .i.,_jvn_ej
Posléze také Jan bydleje v Efesu vydal prim menších záležitostech nesnadněji přístupnýčh
senmě evangelízma Podobně, abychom jiných a tak hojně se vyskýtá, že ovšem pravým
mlčením pominuli, pořádek ten evangelií kla— pátnem pravdivosti znamenáne býti se vidí.
den sv. Jeroným v předsloví k sv. Matouši Dokonalá pak známost věcí a okolností do
a sv. Augustin o srovn. evang. 1, 2., kterýž _ tčených tím více na váhu padá, že po, , poz:
poslední vece, že jiný pořádek v kázaní a boření _.města _Jerusaléma celá _,tvářnostifzemě
jiný v sepsání evangelií zachován; v kázaní svaté se změnila. Nebudeme"se tudo" po
evangelia Jan ovšem předcházel, alevsepsání ! drobností pouštěti; postačuje vědomí, že sa
jeho po Marku i Lukáši následoval. Avtom mi nepřátelé Kristovi to priponštěti musejí,
se všickni otcové snášejí, aniž mezi nimi neinohoucé'“nic "platného proti výroku tomu
nějakěrůznosti jest. Toliko se u Klementa vyněsti. Pohledneme—li k slohu a k spůsobu,
Alex. praví, že dle nějakého podání ta evan— jakým dějiny své vypravují, nalezneme nemé
gelia, v nichžto se rodopis Páně nalezá, dříve ně, že povaha jeho docela dokonale k ose
psána byla; podle čehož by Marek zaLukáše bám svatopisců přiléhá. Jeví se zajisté spi=
ustoupiti musel. Leč podání to zhola osaw , sové jich býti sepsání od nmžů., po řeeku.
motě stojí a tudy váhy nemá při rozsuzování 3 nevzdělanízch.i.r9dem.Servitů; idey, jež vvi
otázky o časově evangelistů posloupnosti, ač nasejí, ac svetovládny jsou, tak prostě se od
jestli pouze “k historickým svědectvím při mch a tak ČII'O vyjadřují , že od jiných mužů,
rozřešení jejím překládáme, Jinak věc ta j leč jakým se připisují, pocházeti nemohou.
Leč nač bychom o tom se rozprostře
vypadá u těch, kdož otázku tu vniternými :
toliko a podmětnými důvody rozsouditi se ; ňovali, majíce svědků v hojnosti, jimiž bíle
osmělují, o čemž nám tudíž jednati přijde '; dně se dokazuje, že evangelia od těch, jimž
pochodí? Není kni
při poměru a srovnalosti evangelií k sobě : se přikládají svatopisců
__
vespolek.
'
! by na světě, jejíž pravost a původitost by
tak byla prokázána, jak se při celém písmě
N. Z. a ozvláště při evangeliích nalézá. Věc
© hodnověrnosti evangelia
nade všechno pochybenství jista a průvodna
jest, že v druhé.. polovici „druhého století čtr—

Hodnověrnost či věrohodnost záleží v ry evangelia .naše nejenom ' vnady znama, 'ii'č—
takové povaze, kterou si spis vymáhá, aby brž,__zapřesný plod" apoštolský, za“ čirý pra—
pravdou býti se drželo, co v sobě obsahuje-. men náuky Páně'považomna byla. Dosvěd—
K té hodnověrnosti tedy především se posti čují toho spisová sv, ireněa, Tertulliána a=
hují dvě věci. pravosta celitost, co předchodně Klementa Alexandrijského, jenž ke konci to?
vlastnosti, bez nichž hodnověrnost obstáti ne ho století žili; dokazuje to zlomek Muram—

Živný; ii,;

©= evangeuíioii

riův, jenž z těch dob pociazeje o veřejném
v církvi užívání evangeiii těch patrně světici,

žeia

rs

věštce..

Mezery v "pr
říbězich Páně posaváťie v

nich nalezame, se o miadí Krista se nám
zhola až na jednu uáalost odmlčuji; nejedna

dokazuji to dva prekiadově, latinshvasýrký
jenž tehdá vůbec platnost měií 'Uož ta ,s , potvxavost se nam v nich namítá., jenž sna=
dnomyslnost znamená? ireněus too; tichou z
kosmických noměrů důkaz vede, že nemůže
více ani méně než čtverc evangelií býti, po

něvadž jsou čtyry strany světa

i nemuse

'laaiiž evangelia ta dávno přec Íroněem se:
psána býti a pocházeti z těch dob kterýznž

je připisuje, ze stoleti prvního od samých

únor-=..měrou. vvvarovana

býti mohla, genealo=

gii tn obojí ve shodu uvésti posaváde práci
stoji, o cini posieclni večeře ?áně posaváde
se nesnadi vykiaoac sv„ Jakob zdá se sv
Pavlovi odporovati, Favei Petra Kára, toli
zázraků učiniv Act. 19,11.
12. Trofima
v Mil-etě v nemoci zanechává. 2. Time,

těch svatopisců, jejicchž jména sebou ebn-á,
20. Í-É'ia
jiní nedostatkově
a mnohé napo
přičnosti
a zdánlivě neclověcnosti
pom
sejf ? Tolikěž o Tertniiianovi a Klementovi hledně
se dá říci. A nřed; ni ii ještě Tneoiis __lžšQ savááe se v knihách těch naiěmji a biledně
Tatian 160, ze čtvera evangeiii harmono“ svědčí, že evangelia v částech podstatných
evangeíicKonnstroojili; nepiyn'e-iiočitnd že v žádne e_iorněnynevzala text recký svatých
evalngei.,L: sklad:; v druhém stoleti stro—
polevici
druhého
„i, svsrsxýině iatmseým, se v podstatě
všadý
uznána
byla? stoleti vážnost evangoln jenýr“
Nenaskýta liž ta shočia a to povšechně a jestotě dokonale shoduje a srovnáva; ne
uznaní evangelií za dotceně doby. že evange niiiž to důkaz, že evangeliavvpodstatě žád—
ným p "oměnám nepodlehla? Kdožby byl
lia aspoň o půl stoieti„_ ano Q „ele Stohl
dříve me?: Íidem keiovaia vobec vša'd „vna “také v nesc=slnych těch co celém světě roz—
na 35011689 Biudaři nejedu o. proti církvi ených prepiscch oexie-„eeproměny s úspěn
vyst oupaiis naramnon hořkosti; aie žádný elheni se podji ci mohi ? K(iož byl tak vše
mocee Kčož ta" všep'l. ítoinen býti mohl?
z nich nedí, že by evangelia ;oozciěji teprve
„„.„hv
tý verejné se (Iv ital*Li'y & pod stráží
_býia podsunuta byla aneb od. svat episců,
<<o'l
ož by se byl odvážil
jimž se připisují, nepocházela, neZhržtakovon nreostavencu býlýg'hc
nějakého zjinačovaní v nich, a Kdož je pro
měla evangelia tio sebe jistotu, iii-3siov Ire
néov;ch, že sami blrclarivimsvědectvínavolí.. 1 vésti mob..!0? ÉQŠM rois teciý evangelia v
tom tiše podstaty epos-oo5 . ve Kterem půvo
Herakieon, abychoin jeíino'no evean, v pom——
víří druhého století napsali výkiae na eiě dně sepsána byla,
A nroto již, panovat—iii,ceiitost
spolu i
evangelium Janovo a nesmysly svě peci zá—
|
V

“31“
V

štitou slov Janových pošetě ašíienostideeha

authentia evangeiii E&SFŠQ
'
iw

jest, sobě

svého postaviti usiiejm 'Něbrž sami peha- Knihy tý důvěru naši veskera vymáhají, Ale
né musejí svědectví evangeliim našim vydá-, _i sami t_i svatopis „i viry všeli Kč od nas 7a-_
vati, jak. předevšemiCel—,v“
jenž žil v první i't'a'S'aDWi 'nebo co spisovateló 'noonovernym'
polovici druhého stoleti, vzáciis posměcheni činí, dokonalá věaomost věci a za druhé a
veškera téměř značnějši mista naŠich evan— přímnápravdolibost, to se obojiplnon měrou
při evangeiistech shieclavá. Sami byli oči
geiii při tom pravě: A to __
vŠechno „sine
vidní
svěákové věci, o nichž vypravují, jak
vzali z vlastních spisů vašich Všecko se
sbíhá K důkazu, že čtverb evangeiii našich Matouš a Jan, apoštolě. A. cemu sami nem
v první polovici druhého století vůbec o
byii piitomni, snadno zúst jiných posvátných
znáno bylo, a že ovšem tedy z prvního sto osob, n pi, z úst ifannýaaMatky Boži,
ieti nechodí, ješte drahná— doba projití mn— úst rodičů Jana iii atd ěerpati mohli Lu—
sela, než ta povšechně. nznaiost v cirlivech Káš, jak vravi, od samých samovidců výzvě-=
ve třech dílech světa obdrž ia. Aioi sama e-= děl věci, jež sepsal a Marek napsal to,co
van geliaapokrýijchá od ciruhěho stoiotí podvr z úst sv. Petra v Rimě slyšel Že ale to
žené. a od církve zamítnuta svědčí o pravosti co věděii, cirea upřímně- bez obalu vypravw
apoštolského pojiti našich evangelií, ješte ji, z nejedno strany průvodno jest. Již ta
falešná, mince ve„zciý přesně peníze podobně čirá„ rýže a řokii bychom naivná povaha je=

ho druhn=přechokiádá

Toli o pravosti a původitosti

O

jich, pod-ie niž P\; vlastnich vadách. a nedo—
celi—__statcich svojich barvy a pláště nehledice se

šesti a nezměnnosti můžeme, 'eště Kfam—„„„„ pronášejí, oostateěně jich věiohodnost potvr“
pronésti. Vniterná povaha evangelií již svěfi— zuje, Při té prostotě ale nebyli lohkověrni,
čí, že text jejich v podstatných částech něhrž spíše Spali: toho tvrci'ověrost jim Pan
proměn-y ne“„odstoupil. bich jejich hebrej__-__ vytýkati musel
Píši o“""věcechveřejně na.
slzou barvivost na sobě nese posaváoe; ač jevišti světovém _stalých a nejmenší podro—
věc ta Štoky Klasický va. čianě nemálo virá bnosti vylišují vůči samých nepratei, Kteří

íd

Évod: ili,

© evanpemeh vůbec.

jedněch učenců, kteříž veškerým úsilím a
napnutím duchových sil o konečné rozřešení
té záhady se zasadili. Rozdivné odtud po=
jejich zpečetiliv „PrQč=-hr.-.také..byli- spisvrali
věci ty, kteréž jlm žádného prospěChu nepři— vstaly podmínky, o nichžto v krátkosti něco
nesly a je raději nebezpečím smrti vystavili? položíme.
Podmínky ty mohou vůbec na dvě uve
Čili kdo zdravého ro'ž'uniu-s Otevřenýma oči
ma ve zkázu se pouští beze všeho důvodu? deny býti: bud totiž všickni tři evangelisté z
Nemuselidiž také pravdy píleti pro samy vy— jednoho pramene čerpali, anebo pozdější spiso—
znavače víry Páně a pro ty, jež získati chtěli vatel spisu předka soe'hopoužil, Ale hned prvá
Kristen. Čilimohlí očekávatíiže někdase hypothesa Opět se na dvě ramena rozvět=
obrátí,' jistých důkazů nemaje,"'na )víru, jenž vuje; někteří totiž myslí o prameni písemc
něm, jiní pramen ten ústny'm býti pokládají..
živót'dOcela" 'noVý Od jiných ob'yčejů'i'žhusta
Ale který a jaký byl ten pramen _pí=
odchodhý'poroůčéla, &jejíž vyznání člověka
o statek ano i o život připravovalo? Sauna .semný, abychom s tímto začali? Bylo prý
Pak..ie._..náukas _takvrrešená, tak čistá a ry—„í to. prvomggpgelžum jakési bez ; pochyby ara=
zá, tak""nebeská“á“nadlidská mohla-1iž zhlav mejskou řečí tehdy_"'panují_cínapsanéa čtve=
lidí neučených a sprostých pojíti'? Musel rou měrou'vzdělané; jedneho takOvěhovzdě=
ovšem někdo jiný býti, jenž jí vyučoval, mu 'l'aného prvoevangelia prý použil Matouš, drum=
sel býti muž bohorodý, jenž věci ty nebeské hého Marek, třetího Lukáš, čtvrtého Matouš
u Otce viděl, a co viděl, vypravoval. J. ], a Lukáš. Leč brzo poznalo se, že ta hy
18. Slovem všechno nás k tomu vede, že pothesa vykládá sice shodu synoptikův v
evangelisté naši všelikou víru zasluhují.,
dějinách a naukách, zhola však nemůže srov=
nalostievangelií _veslovích arčeníčhlřecký'ch
vyložiti. A tudy bylo potřebí karamejsk'éinu
© poměru ovanngelliio
prvoevangeliu řecké přeložení přidati; ale
poněvadž ani tím“-během veškerý nesnáze
Evangelium sv, Jana zvláštní, od jiných odklizeny býti nemohly, tedy přimyšleno
evangelistův odchodnou, samostatnou povahu ještěněkolik řeckých opracování, tak že to
na sobě pronáší a tudy o něm na svém mí prvoevangeliurn ' na“"třináctém částí vzrostlo
stě mluviti budeme. Ale tři ostatní evan— a veškeren podklad “podmínky co nějakým
gelistové takovou k sobě příbuznost, podob-= haraburdím zařícen a zavalen byl,. I kdož
nost a srovnalost na sobě nesou a opět v může snésti toho stoku částečných spisů pro
některých věcech takovou odlišují se od sebe sjednání tří kněh? Kdož může povstání tří
odchodností, rozdílnosti až i napohlednou těch spisův evangelických z té haldy jasně
potýkavostí, že o tom podivném úkazu míst sobě představiti? Cili snad byli svatopisci
něji promluviti přijde, Pro tuto svou pří oni __podobniliterátům _našphp? -xěku, tomuto
buznost a tudy přehlednostiii'ohouce' k“'s*o'bě" pěkblění“ pč'úlíýňi'“'literárhýrn" bytováním obu
vespolek-' p=o'rovná'ná"“býti,“slují ta tři evan— mezenému, a církev podobna sklenníku nebo
gelia synoptickýmá
výhřevné nějaké? Podmínka ta docela od.-=
Příbuznost ta jejich nezáleží jenom ve poruje rázu první církve a povaze svátopis=
vypravování a vykládání týchže příběhů a cův, V ,celé,.„ptarožitnooti
stopy_____seo_„_ní_
„nej
řečí Páně a v zachování po některou dobu nalézá, ano ona sepotýra's “výslovnýmvý:
téhož pořádku, nébrž v užívání týchže slov, rokem sv. _.Lukáše 1, 3., že píše v evangeliu
týchže rčení, téže slov vazby. Více než na to, čeho se""ód"'bči'týčhÍ'jšýědků dověděl“ .Po-=
šedesáti místech v_šicknitři společně se na névadž tedy hypčthěsů'tuto opustiti dlužno,
lézají; na místech jiných “dvajen spolujdou přihledme k hypothese druhé, jí příbuzné,
jenž jeden pramen “těch synoptických evan=
od třetího-opuštěníjsouce, Matoussijíar
kem na více než dvanácti, Mařěkf'šwLukáu gelií pokládá býti ústně. podání..
Po Páně do nebes odchodu apoš'tolé po
šem na osmnácti, Lukáš. statoušem
ná""de=
větatřidceti místech. ''Opět"“na“jiných místech .-.dráhný čas v Jerusalémě se zdržovali a
každý z nich o____soběstojí a má věci ode
ovšem jediný předmětveškerých jejich roz
dvou jiných nedotčenéýfhíarek
__n_ejméně,___Lu—
mluv byl "Kristus Pán, "učení" "jeho',""'dívové
káš nejvíce. Marek! všeho všude "š'edínádval a “utrpení jeho;" "Ustavičuým týchže věcí ,
dCeť "viděli/"jenom ' má“'vlašthíčli;" jichž u dru— udalosti a náuk opakováním a opětovánírn
bých dvou nenalézati.
_
skrystalila & ustálilarší „ve.liště. farna .iaf
Tato spřízněnost a srovnalost, jakož i kou se všecky věci,"ů'n'áuký'a“příběhy"- vy—
dotčená v některých věcech odchodnost v kládaly, která, poněvadž apoštolé tím spů—
novějším čase zabývala vtip a bystrotu ne sobem jiné vyučovali, vezdy více a se více

by je snadno byli z vada klamůj stíhali, ne
učinili toho ale a tím samým hodnověrnost

five-si::lil. ii sv. Maleuši a jeho evangeliu.
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utvrzovala. Když pak mužové pro hlásání storii o v_zkriseni Páně rozcházejí SS _“SXDQEJ'“
evangelia v jiných ' kroicch vyvoleni'býli'; hlec tictí evangelisté, na důkaz, že hypothesa' "o
dělí"apoštolé především k "tomu, aby v jistém * rázu evangelia rezmleuváním nabytém na
pevném., neviklavém a nevrtlavém tvaru ' dobrém základu nespoléhá..
Přicházímt k. hypothese třetí, té totiž,
veškeren" obsah jiným kazatedlný jim svě-»
že jeden evangelista damhe'ha použil, ovšem
řen byl.. To se všecko dále v Palestýně
v řeči syrochaldejské čili aramejské toho pozdější teho;'kterýž' "dříve'byl'psah A tu
času“ vládnoucí. Poněvadž ale“ také Rekům opět mnoho možností jest a těch veškerých
se evangelium kázati muselo, ješte v Samem. cest zkoušíne. a brzo ten brzo onen za pů=
Jerusalémě mnoho sbornic řeckých bylo, jak vodce vyhlášen byl. Nejpodebnější mínění
z Act. 6. viděti, tedy se utvořila též taková jest ono, jehož se sv„Aug. (cons. evang. l,2.)
stálá “řecká forma u vyučování B'ekiiv, která drží, klada za prvníka šv. Matouše, ovšem ře“
potem“ takě v' přespolných novovzniklých ckého vydání, zneho-Z blan—gkčerpal, “Lukáš
církvech všudy zavládla, Tot ta druhá pod— pak obou použil.. Toto jedneho evangelisty
mínka dosti slibná a principu katolickému ode druhého užití dobře shodu a srovnalost
ovšem bližší, jelikož na ústném podání vše— svatOpisců těch vysvětluje. Co pak neshody
cku shodu tří evangelií staví. Ale přece mezi nimi jest, ta nepatrna a napohledna
jsoucí tím poznamenáním prý se odstraňuje,
proti ní nemálo pochybností zabíhá.
Přihlédneme-li totiž ke spůsobu, jakým že dva ostatní evangelisté kromě sv. Matouše
apoštolé z počátku slovo Páně hlásali, ve ješt-ě jiného zřítila? Marek___,káZEl-Dí_„_._tfetrova,
' ' '''
skutcích apoštolských se vyskytujícímu, po— Lukáš kázaní Pavlova, použili..
Jakkoli také “proti:“této poslední hype—
známe brzo, že apoštolé ve svých kázaních
událostí ze života Páně jakožto “všeobecně these mnohe nesnází se naskýtá, přece mezi
známýchijeíiomí povrchně se dotýkají, pici všemi posud pronešenými pravdě nejpodobnější
dokazování jeho ž mrtvých vstání toliko se se býti spatřuje. Ovšem pak otázka tato o vzá—
déle zdržujíce, kteréžto “nestarší se před Zám jemném tří synoptických evangelií poměru
stup'y a přece nejmocnějším jsouc pravdy sotva kdy tak. rozřešena bude, aby proti vya
křesťanské důvodem zvláštního &místnějšího stavěné podmínce nic právem nainítati se
důkazu vymáhati se zdálo. A právě v hi— nedalo.,

Hlava EV„

© sv.. Marianuma jeho evangeliu
L' Sv. Matouš jmenoval se přede'svým
obrácením Levi Mr. 2, 14. L.. 5, 27: a byl
mýtníkem či celníkem, an cle piji _Kafarnau

vybíral. Otec jeho sloul Alféus'či'Alfaj,kte—
réžte jméno velmi [zhustau'tehdejších Israe
litů přichází a tudy z pouhé podobnosti jména
nehned o příbuzenství souditi se může. Ze
jména jeho vlastního jakož i zejména otce
jeho patrnojost, __žebyl „rodem žid, jakož
všickni ostatní sponami-e“ 'ži210vstvabyli

!

Byl dle povolání řadou sedmý jakož
v katalogu apoštolův v tom pořadí“ bir. 3,
18. LB, 18. přichází, ač. on sám sebe 10, 3.,
za Tomáše, s nímž i u jiných sdružen jest.,
klade.
To jest všecko, co o sv.š\datoušiz písma
víme, ješte o něm dále mimo seznamy apo
štolů zmínka se nikde nestává. tlak:-Euse
bius h. 0.3, 34. píše., kázal Matouš “po-“ne

který časkrajanům svojim; když ale hodlal.

vyvolení. Ježíš ho povolal (9, 9.), en právě také přespolnímhlá'sati'a tudy vlastepustiti,
na cle seděl, a on tudíž následoval ho; tak zanechal krajanům svojim evangelium v ja"
mocně působila milost Boží na srdce jeho. zyku vlastenském sepsané.. _Kdy se k jiným.
Takovou pak radost z neočekávaného toho národům pro hlásání jim evangelia odebral,
přemilostiirého povolánípecitoval, že netoliko na jisto se neví., Chceme—li Apollonia mučen
nyní jak se zdá jméno svoje proměnili/Katow níka (okolo L 180) slyšeti, jenž z doslechu
šem se nazvav t. j.Bohodarem ěiBoh'odalem,
h. c. 6,náš
18„)
od starých
praví, že
takto i samým tím sebe prozváním vděčnost glánEus.
a Spasitel
apoštolům
z 'Jerusaléma
na jevo dávaje, nébrž také,jak všickni synop— do dvanácti let nevycházeti poručil, tedy by
tikové svědčí, hostinu Spasiteli, učeníkům se to bylo dále 1. 45 po narozeníPáně. Kam
jeho a.spoluúřadním svojim ustrojil, Oko= se odebral a kde “evangelium kázal, o tom
ličnost tu veškeři synoptici vypravují.
- jistých zpráv nemáme, jakož ani o spůsobu,
Evang. sv. Mat.

?,
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jakým sešel, nepochybných a shodných ndání
není. Bez mála se na jih odebral a u přío
bnzných národů ethiopských evangelium roz
šiřovat Povídaji o něm, že dva _magyVpůtce
překonal, že byv oslepen opět 'zázračným
spůsobem zraku došela že od Hirtaka, krále
v Ethiopii, poněvadž iiigenia panenství půso—
benim-Matoušovým zvolivši za něho jíti ne=
chtěla, v městě Nadaberu usmrcen byl ;.byl-li
u oltáře mečem proklán, ukamenován neb
ukřižován, o tom pověsti se rozcházejí. Ano
ani v tom nepanuje shoda, kde se smrt jeho
udála, poněvadž jiní, že se v Arábii stala,
vypravují. Jisto pak jest, že co mučen skonal
a udání gnostika bludaře l—ierakleona(Clem.
al. str. 4, $).)jakoby tichou smrti byl sešel,
žádné vahy míti nemůže. Církev slaví den
jeho

2,.1_.____září.
deště přidati

dlužno,

že podlé

cký vydal.. Panté'nus, vrstevník lrenéův, na=
lezl, jak Euseb. h. e. 10. vykládá, v lndech
hebrejské evangelium, jež tam Bartoloměj
byl přinesl, a jež jak deronym (cat. %) piv--=
dává, Pantén sebou do Alexandrie vzal. Ori-:
genes (u E118..6, 25) dí: Prynž evangeíium
jest sv. Matouše, kterýž je Zidů-m na víru
obráceným v jazyku hebrejském vydal. A výw
šeji jsme výrok Eusebia z církevní historie
jeho (3, 24h) pozna.li,"že Matouš maje se k
národům jiným odebrati evangelium vlasten—
ským a přirozeným jazykem sepsal. Nejinak
ostatní veškeří otcové, kterýmkoli o tom
mluviti'přišlo, se prohlásili, a zbytečné bylo
by svědectví jich ob_šírněji nváděti. Za vše
cky nám „stůj jedin_deronym„_ věci té obzvlá—

ště vědomý, kterýž (cat. 3.) výslovně praví,
že Matouš.. v zemiiudské __evangelivmv ia

zyku'hebrejskěmvydal; 'Což může býti "jas

Klem, Alex. (paed, 2, 1.) velmi tuhý život
vedl, od masa všelijak se zdržovava kořínky

nějšího , což průkaznějšího _a důvody obe
se nav."" "
„
_
. ..
hnanějšího? Kdož se odváží takovému mraku
dak-jsme již výše zmínili, přikládá se svědectví odporovati?
Avšak oč by se v běhu tolika století
sv., Matouši znak obličeje lidského, poněvadž
s člověčenstvím Páně počíná a nadto, poněe člověcký vtip nepokusil, zvláště od dob zaw
vadž představuje lidstvo Krista vnímavé a vládlého protestantismu, kterýmž smysl hi-a
storický namnoze utuchl a důvodění zc- vni—
jím podnesené a očistěné.
ll, Tomuto Matoušovi připisuje se první terných a. podmětných převrátkých důkazů;
evangelium a veškerá starožitná církev na v oblíbení přišlol Nejprve jenom pochybno—
sti některé proti hebrejskému evangeliu, že
svědčuje tomu. Netoliko u KlementaR,
Polykarpa, Justina atjinýcn" otcův nejstarší by kdy bylo bývalo, se skromně ozývaly, až
vystoupili muži, kteří zhola, že by kdy bylo
záme, něhrž veliká řada 'výSloVnýchsvědeiitví' hebrejské evangelium bytovalo, zapírali. Jací
jasně o tom se pronáší. Papias, biskup Hie— pak a kteří jsou důvodové jejich, musíme
rapolitský (u Eos, b. e. 5; 391), sv. lreněus se tázati, an nám věc ta bez velikého podiu
(haer. 3, l, l.), Klement Alexandrinský (str. vení vyjití nemůže? Již ta okoličnost, že
1, ZL) a Tertullian' (earn. Obr. 22, Marc. 4, Odpor. takový v .církvi. na. šestnévtero století
2, či.) dokonale o tom svědčí, aniž kdy až neznámým ostával, všechny jejich důkazy v
na novější časy o tom pochybováno bylo a pódez'ření avant. A přihlídnemeali blíže, shle
tudy zbytečným se vidí svědectvíta doslovně dáme. je ovšem pavučinnými býti; nemohou
uváděti, k nimžto bez toho ihned při otázce zajisté anijednoho _kladného důvodu ukázati
o původním evangelia toho jazyku táhnonti a odpor'jejiClí'p'řóti'švědéCtvini" “výše uvede—
se musíme, "
.
ným zhola obstáti nemůže. Nejhlavitější výr
lili.. V jakém tedy jazyku evangelium jimku nalezají v povaze P&Pia, kterýž prý
-..-

bylo? Kdybychom sona. —;byl dle E118. 3, 39. mdlého “"vtipu a chatr
dili podle jazyka, v jakém se nám doclio= ného soudu. Ale což ž“'t'oiro'kt*ivia'f'ž'"toho
valo, museli bychom ovšem s některými no— následovati, že nemohl pro mdlý vtip roz-=

sv., Matouše napsáno

vými kritiky se pronésti, že íeckýmjazykem
původně spis Matoušův vydán byl. Ale jinak
docela nalezneme, když ku svědectvím his—
torickým prohlídneme; tu již musíme přidati
se ku všeobecnému po šestnácté století mí—
nění, že sv. Matouš jazykem hebrejským

souditi on Rok, zdali co hebrejským neb
řeckým jazykem bylo psáno ? Mnoho-lišt

bystroty k takovému vědění potřebí? Nad
to pak "'o'n'“s'ě“si7ědka Jana presbytera efes-—
kého, vrstevníka sv. Jana evangelisty, dovo—
láváe

A sám-ii..

oe....svůdčzí..,..v.._.._nůmdeím
tom

evangelium napsal. lPoslyšme jenom, co nej— hebrejském jazyku

starší té věci svědkové o tom praví. Pa
piqs. (r,.v.120) na dotčeném místě vece: Maa.
těží-s"Wším hebrejslcým ?lánky Páně „sepsat
Irenéus "jf202 (na d., m.) _dítdií'átoúš mezi

evangelia sv. Matouše?
Není-liž po straně jeho veškera řada svatých
otcův a spisovatelův církevních? Ovšem od.
půrcově by rádi veškerých těch svědectví je—
diným výrokem se zbavili & namítají, že ve

Hebr'e'y "mostním jich jazykem

škeři. .ti,.„sv.;ědk9vécd jediného

s_pz's evangeli—

Pavia svedení—

Úvod: l'if. il: sv. Matouši a jete

ananas—tin.

\;

Nazaréové užívali a jež jinak sloulo evan—
gotten?
lzebimshqm aneb evangeZíem dvaná
thYGIiSkYpsal Ale kdež, opět tazeme se,
jesou lůmdové \ejich'? lreneus muž mysli ctera apoštolát), U-fí SV.Matouše Šíšpsžtnuino,

byli k tomu domnění, jakoby sv Matouš byl

přebýstré, byl

jak toho svědkem týž světec jest. (Jeroným,

učeníkem “sv. Polykarpa;

ctr Pelag 3 1 ln Math. 12, 13) Avšak
. evangelium to nemělo v církvi authentické
od Polykarpa svědectví, aniž pak sek
piovi táhne. Origenes výslovně se tradice ' váhy a výroků z něho čerpaných užívalo še
dokládá; Eusebius historik svědectví své o i k vysvětlení toliko aneb pro staíožitnost, ne
hebrejském jazyku evangelia i\latoušma co však pro dokazaní. (Grig tr. 8.. Mat, 19,19.
výsledek historických studií předkládá; a Hier. ct Pel. 3,1) Obsahovalot ono také
Jeroným? Kdož o něm řekne, že on tak mnoho věcí, jenž se v řeckém i\iatouši ne
ledabyl'ou známost věcí těch měl?
*věiu nacházejí, tak že sv. Jeroným evangelium to
ovšem apk čerpal výroky _s_\ojez podaných
lia__

F

kdo přese všeliká, a veliká svědectví o_he do řeckého i latinského jazyka přeložil. Což
brejském evangeliu od Matouše původně vy tedy budeme souditi o evangeliu tomto he
daném pochybuje, ten všelikou historickou brejském Nazaréův? Bezmála s pravdou
víru zamítá.
potkame se za to majíce, že evangelium to
Ale snad dotčeným svědkům mnoho na sice původně sepsáno bylo od Matouše, ale
tom záleželo, že sv 'Matouš hebrejsky evan— že Nazarejští a Ebioničtí znenáhla od církve
gelium' napsal? Na Opak muselo jim s pro— se odděiivše' “mnohé _'__('řiásti
histori-cké adidak—=
spěchem býti, aby pověsti té o původním tické odjinud vzaté v ně vesnovali, kteréž
hebrejském evangeliu sv Matouše co nejleh sice dílem z pravého podanivzah ate dílena
ěeji a nejspčšnčji zbyli, anot takovým se také z kalných pramenův přijali
zhoštěním hned slávy řeckému textu přirůsti
Důležitější jest druhé otázka o váze a
muselo a oni spolu sproštěni byli té nemilé platnosti v'eckěitoevangelia Matousooa, Kdo
ale neodbytná otázky, kdo evangelium to přeložení to z hebrejského evangelia ustro
hebrejské na jazyk řecký přeložil. Poněvadž jil, neví se a již u starých pouhé toiiko don
ale oni_přese všecko to jednohlasně tvrdí, mněnky o tom obíhaly. Někteří je 'Jakobovi
že evangelium sv. Matouše původně hebrej Mladšímu, jako to činí spis sv. Atiianasiovi
sky psano bylo, nemohli jich jiní leč histo nepravé připsaný (S'vnOps. evang.), jiní -— a
riětí dů\odové k takovým pronosům přiměti sice podpisy a schoiia a znich Theofyiakt
IV Ale nechme dalšího jednání o věci ——Jahmi ano i Bartolomejí překiad ten --»-
té, ano by zbytečno bylo. Radeji přikročme ovšem pouhym uonadem -přiěítají Ofpšt
k otázkám dvěma, jež tuto se kladoua samy
jiným zdá se,___
že přelohu
tn učinil nějaké
neodbytně na mysli tanou ham podělo se _„evangelista
čihkazatel
evanneim,jenž
k sv
ak a' MatOuši v tom pomeru stal, ve kterém sw
původní evangelium hebrejské? a late-7
Malek ku Petrovi, sv. Lukáš k Pavieviepo--
lez/'mpovstal p?eklad vec/cy evangelia rt v ja
kém pamě-m stojí k evangeliu lzebrejske'mn štolům se povahovali. Kdokoliv to byl te
onomu? První-otazka rozřešení svého dojde, jisto, že byl jeden z těch stoadvacíti m:.ižii
některa'li sv. otcův svědectví vyslyšíme, kteří kteříž Ducha sv obdrželi; sic urak by cit-\"
za doby své hebrejské evangelium sv. Ma kev nebyla přijala díla jeho za anthentieký
touši připisované znali. A tu mám dva mu pramen slova Božího.. liéretikové, až jinak
žové celou řadu ostatních svědků zastupo— sobě předrze počínajíce, o tom že evange
vati mohou, sv. šeronym a sv. Epifan. Na» lium řecké, v církvi užívané a sv, Matouš—ii
zaréové za doby obou těchto sv, otcův uží— připisované právem jméno téhož apoštola
vali evangelia hebrejského, jež sv, Matouši nese, héretikové, díme, o tom nejmenšího
připisovali; a žádný z- otcův obou knihy té poohybcnství nikdy peprojevili, což důkazem
a podání o ní co původním evangeliu Ma jest., že apoštolský puvod evangelia toho ve:
zdy bez odporu uznan byl
toušovu
nezamíta,
ano naopak
obaSv.____l\
se vše
V. Ale zbývají ještě otazky jiné, kteq
likou chválou
se o něm
projadřují..
\pi
fan (h. 30, i ) vece o Nazar-éech v ten spů ' rýchž jsme sice v běhu pojednání svého (io-
sob: Oni evangelium Matousow v úplnosti tekli, ale o kterých místnčji mluviti přijde,
v jazyku hebrejském chovají. J eronym (cat poněvadž nějakou do'sebe důležitost míti se
3.) výšldvně se v podobný smysl pronaší, zdají Proč psal se Matous evangelium a
že za jeho doby hebrejské evangelium Ma komu je napsal? ]Dvě otázky tyto se snadno
toušovo nalézalo se v Césaiejské bibliothéce SpOjIDIdají a tudy (: obou spolu jednati bu"—
od Pamňla mučeníka velmi pilně šosnované. deme.
Prohlédneme-li první evangelium a při=
Tak světec tenmluví, poněvadž povšechný
byl nahled za doby tě, že evangelium, jehož patříme—liblíže ku povaze jeho, přesvědčíme
25:

že
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se brzo, že spisatel jeho měl před očima Otázky to podobné již výše vícekrát do
iidi, jenž obyčejů, obřadů a mravův židov tknuto, anat se zahrnuje ve slovech Ense
škých “jakož ? místností svaté země dobře bievých, že napsal evangelium, když od: olm
povědomí. byh. Nebo veškerý ty věci za stencův do ciziny se ubíral. li poznali jsme
známé pokládá, aniž jakého vysvětleník nim. ze svědectví Apolloniova u Eos. h. o. 5,18.,
že dvanáctého léta po nanebevstoupení Páně
přičiňuje, jak to na př. Marek _na některých
místech pro své čtenáře, pro Rímany, činí. s jinými apoštoly se z Palestýny odebral. Na
Dále čtenáři ti, jimž píše sv. Matouš evan svědčuje tomu výrok od Klementa Alex..str.
6, 5. z apokryfickěho spisu, zkázam' Petrova,
gelium svoje, jsou dobře-__vproroctvíchSta—
rého Zákona zběhlí a tudy n'ediimo, že se uvedený, v němž se četlo, že'Pán'takto apo—
evangelista náš na výroky prorocké tak Zhu—= Štolům přikázal: Po dvanáctí__letech najděte
sta odvolává. Máme-li ještě nějaké porovnání do světa ; nechat“ nikdo se nevymlozioď, že by
uvésti, tedy při porovnání evangelia jeho s nebyl slyšel. Máme tedy dvoje svědectví
dosti shodná a dosti podobná o době, v níž
jinými
že se
takové,
náukša
takovéa sepsáno evangelium sv. Matouše, kterěžby
skutky naiezáme,
volí, jimiž
tehdejší
:ludové
předsudkové v Paiestýněv zavládlí porážejí, podle toho léta 45. psáno bylo.
Ale můžeme-liž na těchto svědectvích
Neměl tedý jiných leč Zidů Palestýnských
přestati? Kdyby nebylo jiných popůrcův to=
před očima, jak to již ___z;
jazyka, ve kterém
psai, vysvítá a nadbytečné Eusebius h. o, hoto o sepsání Matoušova evangelia udaje,
3, 29. dosvědčuje, jehožto slova dříve uve-» než jsou Kosmas lindoplavec (christ. tep, l..50),
kterýž „sepSání evangelia klade v dobu po
dona byla..
Ale jakým záměrem a úmyslem povo smrti Štěpána prvomučeníka, Theofyiakt a
zován byl sv. Matouš ke spisování evangelia Euthýmius Zigabenus, jenž osmý rok po na
svého? i o tom výše jsme slyšeli. Slova nebevstoupení Páně eo dobu sepsání even-—
Eusebiova jasně a nezakrytě dotýkají toho,. geiia Matoušova kladou, anebo Niceiorus Kal=
proč byl evangelium své napsal. Chtěl to listův, jenž patnácté léto po vstoupení Páně
tiž (jak h., o, 3, 24. čteme) spisem svým ina-= sepsáno býti to evangelium pokládá, kdyby
hraditi krajanům nepřítomnost svou, Nea pravím nebylo jiných odchodných svědkův,
máme tedy jiného v evangelium jeho, leč mohli bychom se dvanáctým oním létem se
ústně jeho kázaní, jakož sv. Chrysostom (h. spokojiti a jak praveho na těch dvou uve—
il, 3. in M.) dosvědčuje, an vete, že Matouš denýeh svědectvíoh přestati. Nebo dotčení
byo od Ísmelítůo, jenž 'zwěřz'lž,dožádán, aby popůreové jsou více vzdáleni od času toho,
než abychom výpověděm jich nějakou váhu
jím'kcízanž ústněho __ove'hospísovně zanechal,
hebrejským 'jazykem evangelium svoje esno= připisovati mohli. Ale svědek veliké váhy
val. Byla to tedy památka, již krajanům zhoia odporně o času, v němž evangelium to
napsáno, se projadřuje, jehož slova ovšem
svojím zůstavil..
Z toho již souditi se dá o tom účelu, vyslyšeti potřebí, Jest to sv. lrenéus , kte—
jakýž někteří učenci sv. Matouši podkládají, rýž (haen3, L) praví, že Matouš hebrejským
že totiž psal pro dokázání, že v_lšristu _Je— jazykem vydal evangelium,.,an. Petr aqfavel
žíši pravý Messiáš se ukázal. Pravájestvýpm
o Římě kďzálz“a;,cz'rkep zakládali, Slova zá
“vědta, ale neúplná a stranna. Kázaje mezi važná, kterými ovšem Irenéns dobu sepsání
Židy musel ovšem především k tomu prov evangelia Matoušova udati hodlá, ale který=
hlédati, aby v Kristu Ježíši pravého Moše miž v pátku s Eusebievým udáním vchází,
siáše spatřovaii; ale tato apologetická část išiebo kdy iPavei a Petr zakládali církev v
nebyla celým a jediným účelem jeho, néhrž Rímě spolu tamto kážíce? Snad—lituprohlídá
k tomu muselo naučení o nové blaženě říši k obou těch apoštolů v Rímě předjich smrtí
a o výminkáeh, jakými jí dojíti lze, přisteu= bytování, a rozumí l. 66 nebo dokonce 67,
piti= A. vtom dvojím účelu dokonává se &poněvadž hned na to řeč o jich smrti vede
příčina sepsání evangelia toho, totiž 1. nká= ' řka: Po sej'z'tžjejich také Marek věci ode
zati, že Ježíš jest Messiášem od proroků v Petra, kázaně sepsal? Tu by se nám vyskýtal
rozdíl více než dvacíti roků, pro kteréhož
starém Zákoně předpověděným;
2,,vai,čit_i_____ta=
velikého rozdilu let overování-se někteří
jemstvím říše jeho _a_výminkám, pod jakými
se do ní vchází. S tím se ovšem'špokojiti
učenci smýsiili, že irenéps mluvi odřívějším
můžeme, anot jistění toto zraku našeho nee dvou těch apoštolů v Rímě meškání. Leč
zužuje, něhrž voinéhe vhledu do evangelia ani tím. mnoho nespomoženo; nemůže? zam
a vyrozumění jemu nám prepůjčuje.
'
jisté dvou těch knížat apoštolských v Rímě
VI, Zbývá ještě otázka a času, na late sejití dříve než 1. 60 pploženo býti, když
totiž Pavel po prvé do Rima přibyl..\. A tu
;re'm sv. Matouš evangelium svoje napsat,

Matouš H,[|an
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zastane mezi lírenéovým a Eusebiovým udá—= cházejí. Povstal epůsoh ten ze čtení veírkvi

ním vezdy ještě mezera sedmnácti let. Pro
zbytí té mezery všelijaké domněnky nalézali

užívaných, kdež čtenář vezdy jistý oddíl z
evangelia Ježíše Krista předčítai dokládaje
nčencové, zvláště pak jantaviliiže světec ten slůvkem podlé spolu spisatele, z něhož část
ctihodný nehodlal nrčovati času, néhrž vůbec ta vzata. Neužilo se při tom genitivu eo. sv.
toliko posloupnost evangelií udati a toho Matouše atd..., poněvadž jedno jest evange=
chtěl dokázati, že evangelium od a_poštolův hura jímž__„
spasení jsme, evangelium Ježíše
pochodí, aniž pak ode Gnostikův opravováno Krista. Tudy se rozumí při siovíčku podlé
bylo, aneb že evangelium stejně jak v Pa— slovo sepsání., jak se již vůbec u nás čítavá:
lestýně tak v Rímé kázáno bylo. Jiní opět evangelium“ podlé sepsání sv, Matouše.. Tá
dosti slibně slova need omi-noo e'šodoo nepřee. žemenli se, kdo původ jest oněch nápisů, po-=
kládají po jich seíz'tí, “né'br'ž' po jich ow'ítí hotově jest'odpověd, že nepocházejíod samých
čili rozeslání, slovee „jieh“ eoóťooo nepeta— svatOpisců, ač velmi staří jsouce ajiž zřejmě
hujíce ku Petru a Pavlu, néhrž vůbec k a výslovně v druhém století (ve zlomku hin-=
apoštolům, o nichž Irenéus výše na d. m., ratoriho od l. 180 a u sv. ]irenéa) se v'yský—
mluví, Podlé výkladu toho Irenéns toliko tajíce, ano k samým časům apoštolským sáha=
praví, že Marek a' Lukáš evangelia svoje jíce. O tom sv. Zlatoust praví (in Rom., i,
po rozejití-se apoštolův psali, z čehož samo-= l): Majžfíš knihám od sebe vydaným nepři—
plynně jde, že evangelium Matoušovo před dal svéhojména '. žalobě ani Ilfatonsíiífarek,
tímto apoštolů so rozejitím zosnováno bylo. Lukáš a Jan. B*oblažený' ale Pavel všaďy
Jak viděti, nesnáz z odporu dvou svě-= při epištola'ch jméno svoje příčíňuje. Avšak
deetví Eusebiova alrenéova povstala výklady přece nápisové ti, jak jsme již napověděli,
těmi docela nemizí a sami ti výkladové _ná-— za věku apoštolského v užívání byli.. Nebo
kdyby jinak hyli povstati mohli a kdyby
silni jsou..,„TOIikale vezdy jisto jest., žalov.
Matóuš nejpříze ze všech evangelistův psal, církev jich byla se lišiti mohla? Víme pak,
ana't- v'- tom "veškerá udání ctihodné staro— že to, jehož původ se udati nemůže, cožale
žitnosti se jednosvorně sbíhají,
přece v církvi pořáde a pořáde vládne, z
Wl. Zbývá posléze o nápisu něco málo apoštolských časů pocházeti musí, “Nápisové
povědíti. Nadepsáno jest evangelium naše, tito byli nejstarší důkazové, že ten neb onen
jakož i jiná evangelia spůsobem takovým, spis skutečně od jistého svatOpisce napsán
kterým nejedna otázka vznikla. Zní totiž byl, Padlé toho Tertullian „proti Marcinnovi,
nápis Evangelium podlé Matouše. Padlé, to kterýž porouchanému' evangeliu svému (Lu—
slůvko by, mohlo mýlití nevědomce, jakoby kášovo) žádného jména nenadpisoval, do
snad nějaké spracování, výtah nějaký sv. vodí, že evangelium jeho žádné víry neza—
Matouše anebo kázaní Tafíatonšovood jiného
slnhuje, poněvadž tam spisovatel se na po
někoho napsané, nevšak samo evangelium čátku nejmenuje a čtenáři rnkojmím pravdy
a životný spis jeho se mu ke čtení naskýtai. nem.
Leč jiný má slůvko to význam; ono totiž
.iiž pak veškerý předběžné otázky zkratu
spisovatele značí s vedlejším pomyšlení, že ka odbyvše že síně do samé svatyně písmové
ještě jiní spisové podobného obsahu se na— vstoupiti můžeme.,

Svatý Wintona„
Hlava ll,
1—47., Rodokmen Páně. 18—24. Početí Jeho ] Ezron pak zplodil Arama, d, Aram pak
z Ducha svatého a 25. narození Jeho z
zplodil Aminadaba, Aminadah pak zplo=_
„Mm-ie Panny.

dil Nasona, Náson pak zplodil Salmona,
5, Salmon pak zplodil Booza z Rahahy,
Davidova, syna Abrahamova, 2. Abra— Booz pak zplodil Obéda z Ruthy, Oběd
ham zplodil Izáka, ]izák pak zplodil Ján pak zplodil Jesseta, 6, Jesse pak zplodil
kolba, Jákob pak zplodil Juda a “bratry Qavida krále.. David pak král zplodil
jeho, 3. Jůdas pak zplodilFaresaaZáru
Šalomouna z té, která hyla Uřiášova. ?,
z Thámary, Faroe pak zplodil Ezrona, Salomona pak zplodil Rohoama, Rohoam

í.. Kniha rodu Ježíše Krista syna
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pak zplodilehiáše, Abiáš pak zplodil ÁSU, rodopisu Pá:,ně při čemž sv. Mat, problídá
8. Asa pak zplodil Josaf ata, Jo-safatpak k Gen. 5, ;., kdež Mojžíš předkládaje rodo=
kmen Adamův týchže slov užívá řka: Tato

zplodilJorama,Joram pak zolodilUziáše,9 jest kniha vodu Adamova. Tím svatopiseo
Oziáš pak zplodiiJoathama, Joatham pak náš nenezřejmě Krista co nového Adama

staví naproti Adamovi starému na nm tak—
měř dávaje, že s Kristem co s otcem budou

zplodil Achaza, Achaz pak zplodil Ezekiáše,
1:0 Ezekiáš pak zp;od11Nanassa Manasses
pak zp;odil Amona, Amon pak zplodil J osm

cího věku (lis.. 9, G.) nové pokolení počíná.
Sv. Matouš začíná evangelium svoje od

še, '.f;
'.š„Josiáš pak zplodil Jcchoniáše a bratry

rodokmenu Páně, poněvadž prokázati usiluje,

jeho za stěhování babylónského. 12, A.
po stěhování babylonském zplodil Je—
ohoniáš Salathiela, Salathiel pak zplodil
Zorobahela, 3.3, Zorohabel pak zplodil
Abiuda, Abiud pak zplodil Eliakima,

že Ježíš Kristus jest zasibeny ve starém

Zákoně Messiáš Kedopisové u Zidův bývali
u veliké vážnosti, ješt-o z nich doličovalo se
právďku "požehnáním lidu Božímu připověn
(levným, Jmenovitě rodopis čeledi Davidovy
s velikou péčí ošeti'ován a*chován, poněvadž
Elie—„kimpak zplodil Azora, 14. Azor z ní Spasitel pojíti měl. Proto také Mes
pak zplodil Sadoka, Sadok pak zplodil Siáš synem t. j. potomkem Davidovým (12,
Ashima, Achim pak zplodil Eliuda, “iš-. 23. 21, 9.) ano i Davidem (Jer. 30, 9. EZ.
Kliod pak zplodil Eleazara, Eleazar pak 34, 24.3 jmenován byl.
Z toho, jak sv. Matouš tuto sobě vede,
zplodil Mathana, Mathan pak zplodil Ján
viděti jest, že psal evangelium pro lidi, jenž
išob'a, 16., Jákob pak zplodil Josefa, s osobou a naukou Jesu. Kristovou neznámí
muže h'iarie, z nížto se narodil Ježíš, nebyli, jež ale spíšcm svým u víře a naději
jenž nazván“ jest Kristus,
31.7. Všech utvrditi a ustaviti usiloval Tudy prostě
_..

tedy rodův od Abrahama až do Davida
rodů čtrnácte,

piše:

kniha

rodu Jesu Krista, blíže a ze—

....-.

vrubněji ničeho nepridavaje
Siovo Ježíš,
a“ od Davida až do přec— jak
doleji v 21 vyloženojest, značí Spee

stěhování babylónského rodů ětrnácte a
od přestěhování babylonského do Krista
““do ětrne'et e

sitele a slovo Kristus znamená Pomaeaezeho.
Obojí jest vlastní jméno. 0 jménu Ježíš ne—
pochybuje nikdo; ale jméno Kristus poklá—
dají mnozí za obecné 'a úřadné jméno a za
“Ja se ném. prahu výkladu svého postře přísudek králům, veleknězům a prorokůni
„ok ;nen tento Páně eo žulovou py— dávaný, jehož ale v posledních starozákon
věků dávných vybudovanou a do ných dobách výhradně toliko tomu" vzne
,
Jesu ondnuehn svědectví o Kristu podáva šenci udělováno, v němž trojí onen úřad
FUJ. Slova, jimiž apoštol evangelium otvírá:
je?
spojen byi, spasíteli totižto předpověděnému,
Emba: rodu uožžše Krista, syna Davidova, jak Je. 1, 42. 4, 25. poznati se dává. Ale
syna Abrahamova jsou sice v sobě jasna, tím samým postupem došlo slovce Kristus
avšak o nich nejedna otázka povstati může. platnosti jména vlastního, jakož ho ituto
..Především přijde nám vyjádřiti se o tom, sv. Matouš užívá a tudy v řečtině před slo—
kaniby slova Kniha rod.-a směřovala a jak vem tím členu není.
daleko by se vztahovala? Jsou zajisté mnozí,
Nazývá “Krista synem t, j, potomkem
kteří myslí že slova ta patří kcelémnevan
Davida-vým & Abrahamovým, poněvadž těmto
geliu, titul celého díla toho v sobě zahrnu dvěma výtečným St. Z. mužům opříštíMes-
jíoe; ti vykládají kniha príliš/vů, kniha žl.- _ siáše zvláštní a osobité zámluvy Boží dány
byly (Gen 12, 13. 22, 118 2 Beg 7,12 ps
votes, žt'UOČUojH'S
Jesu ;uista
Leč náhled ten
jejich nemůže obdržeti, anyt důvody, kien 88, 4. atd) a poněvadž jimi dva hlavní od
rými se zastírají, nemají váhy té, jížby se dílové historie starozákonně se uaznacujl

smysi ten provésti dal. Slovce kniha zajisté Ablaůanlmn nad to, chceme-li k rozdílu tu
nevymáhá obšírnějšího nějakého obsahu, je zamíněnému zřítí, naskýtá se náhod Davi
što také o listu rozvodné-m Dent 24, i. při—» dem naznačuje se čeled' a dům, z něhož
ehodíoa ;er. 32, 12. o iistu koupě, Job 31, Kristus pojíti měl. Osoba Davidova co pied
35. _o žalobě co jednotné listině a slovce ka Páně tak proslula v lidu Božím, že Krí
stus, jak již praveno synem Davidovým,
y_švso'tg
nikdy významu dotčeného nemá, nébrž
všaey rod, nemozem, pajim" a nedobně zna ano Davidem sloul. Odtad za věku Páně
mená, jakož i ze syrského překladu viděti.. Židé na otázku, oí syn by byl Kristus (Mt
Proto slova kmit.-orodu nevztahují se leč k 22, 42), zřejmou a hotOVou odpověd dali,

Eltodohmen Páně,
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že Davidův syn jest (sr. Mít. 9, 27., 15,
22. žít; 30. 31. Mr. 10, 47. 4.8. Luk.. 18,

z Rahaby, Boaz pak Zplodil Oběda: z Ruihy,
Oběd pak zpíodz'l Jessem..

38. 39.); lidé tehdejší pomoci ode Pána se
dovolávající Krista nejinak než Synem Da

mimo písrnový obyčej v rodokmen Páně ve—

Potkáváme se tu opět se ženami, které

vidovým nazývají, jakož i ti, což lPánu při snovány jsou. Již staří Otcové svatí pátrali
vjezdu Jeho do Jerusaléma slávu provolávaii, po příčinách, pro které v rodovodě Páně to—
nejinak volali, než Hosana Synu Dabídouuo liko s těmi nevelmi dobropevěstnými ženami
(Sr. L. 1, 31, is, 9, 7. H, 1. “Jen. 25, 5. nás sv. Matouš obeznamuje, o ženácha před
Am. 9, H..) Ještě zbývá k verši prvnímu po kyníc'n Páně svatých ničeho nedotýkaje. Tháu
znamenati, že slova Syna Abrahamova 0d= mara ona zajisté za nevěstku se Júdovi vy
nášejí se dle obyčeje písmového co přísta— dala, Rahabu sv. písmo samonevěstkou zove,
vek ku Davidovi, jelikož v genealogiích__\re— Ratha se před zákonitým snoubením o Boo=
zdy poslední „genit_i_v__k_
nejbližšímu jménu se zove obejmutí ucházela a Bersabea, o níž
přitahuje; a to příčina, proč Davida dříve hned ve v. n. řeč jest, pro cizoložství po—
klade, ač někteří tomu chtějí, že se to proto věstná jest. i udávají sv.. Otcové příčinu
dále, poněvadž jméno Davidovo proslulejší toho dvojí. Jednu, že sv. Matouš vypustiv
a běžnější bylo aponěvadž Messiáš synem dle zvyku židovského veškerý ženy obyčej=
Davidovým jmenován Předeslav ten k rodeo ným spůsobem provdané volii toiiko zmíniti
kmenu Páně úvod nyní již předkládá jej.
ty, ježto zvláštním řízením pramatka'mi Spa=
Abraham Zplodil Izáka, Izák pak, 21920“ sitelovými se staly. “V tom se nalézala ná=
dil Jákoba-, Jákob pak zplodil Júdu &brat-7311 uka, že Bůh neváže se při uděiování milou
jeho., Jtidas pak zplodil Faraon a Zairu :: stí svojich nějakým “právem iidským na poa
íí'ha'mazy; Faces pak zplodil Barona, Ezov-on krevenství založeným, něbrž že svobodně
dle všemoudrě vůle své je uštědřovati může
pak zplodil Arama..
_
V dvojverší tomto trojí věc na mysi po— Druhou věci té příčinu uvodí sv., Otcové, že
divně tane; první, proč evangelista kdúdovi již tím pramatek pojmenováním mělo se na
brat jeho připojuje, která přece k rodovodu vědomí dáti, že Kristus pro hříšníky na svět
Páně nepřináleží ; druhé, proč podobně v násl.. přijde.. Bv. Zlatoust nad to ("u. 3. in Mt.)
v. Záru připojuje k Faresovi, anot onen s napomíná nezakládati sobě na předcích vzne=
rodokmenem Kristovým ničeho společného“ šenýeh a naopak za "nížké a unížené nesty
nemá; třetí posléze otázka jest, proč tuto . děti se, anobrž zlou pověst předků svojich
žena Thámara se uvodí?
_ dobrými skutky zahalovati. Jiná však ještě
Na otázku prvou odpovídá sv.,, Chrysm : se namítá otázka, o jakéitahabě sv. Matouš
stem, že bratří Jcídom' mm se uvodí co za,— tuto mluví, mateří Boozovou ji býti hlada?
kladatelé & původné“ národu toho-_..„iemuž Nebe starozákonné písmo nikde výsliovně
nedí, že se Booz zrodil z Bababy té, co v
Kristus__ si_íben a "oo“p'o'dobizny a' ozhakěvé
dvanáčtera'apoštolův, duchovních otcův ve Jerichu při dobývání země od Israelitů znie-»
škerého "tru "spasení povolaného člověčenstva; dačův ochránila a v pravého Boha uvěřila
tudy se svatému Matouši viděio je připejiti, (Jos, Ž,). Leč již talokolnost, že sv..Matouš
a na obrat bratry izákovy vypustiti, poně ty jen ženy přivodí,'kteréž mimořádnýmbě
vadž k hdu Božímu zhoia nepříslušell. -——hem v rodinu J'ůdevíi přijaty-'byly, doličuje
Zairu jmenuje s Earesem, poněvadž blížew toho s dostatek, že o jiné Rahabě teda o té
cové byli. a poněvadž v životě mateřském všem známé israelitskýeh zvědcův ochrani—
takměř se již potýkali, kterému se prvorou telce řeči není. Byl bez mála Salmon jeden
ženství a s ním předkovství a otcovství Mes— z oněch zvédatelů do Jericho. přibylých aod
siáše dostati mělo. Nebo zvláštním řízením Rahaby chráněných, kterýž po smrti otcově
Božím dále se, že když nemluvnátka ta se hlavou pokoiení Júdova stav se Rahabu tu
rodila, Zára vyskytl ruku, na kterouž bába vírou důstojenství pravé israelitky došedší
nitku červenou uvázala, chtíc aby prvnější a potom svatý život vedoucí (Hebr. M, 31.
vyšel.; ieč když on vtáhl opět ruku, vyšel Jao. 2. 25.) za manželku pojal. O Rutě
Fates dříve a tudy prvorozenství před Zá nikdá se nepochybovalo, že jest táž, o kte
réž zvláštní kniha St. Z. vypisuje. To ještě
rou dosáhl, (Gen. 38., 28)
Tím dvě otázky došly odpovědí svojich.. přidáváme, že obě dotčené ženy. pohadky
Otázka třetí však jenom ve spojení s dálej= spolu od sv., Otčů za podobizny, oznaky a
ším textem v potaz brána býti může. ]Dípak předvésti obrácení veškerého pohanstva na
dále Matouš: Aram pak zplodil Aminadaba, víru se přijímají a za důkaz, že Bůh; toho
Amínaclab pak zplodil Násona, Náson pak času pohanův nezanedbával. Povolání žen
zplodil Salmona, Salmon pak zplodil Booza, těch, dí sv; “ambrož; bylo příkladem a dů—
!
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Rodokmen Páně.
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kazetu milosti Boží, jenž nad Starý Zákon proti Uriášovi spáchané neodvolat, néhrž
vznešenější jsouc lidí ze všech národů k je ovšem k ní 'dokona stál, věren zůst-ávaje i
dnotě církve povolává.
tenkráte, když lidé se „lemu pronevěřují 2.,
“Porovnáme-li. výčet porodů. sv., Mateu—v Tim. 2, 113.a prohlédaje ku pokání, kterým
šern tu předložených s občasím., jež porodové se oba, David i Berseha, kali, jak tozpísma
ti ohstihnuli, přesnadno přilípneme k té do (o Bersabě z Prov.. Bi, l.) dostižno jest.
V dálejšku mezi Joramem a Oziášem
mněnce, že tuto někteří rodové vypuštění
shledáváme, přirovnavše Výčet rodu toho s
jsou. ]Přivyjití z Egypta vidíme Násona hla
vou pokolení Júdova býti (Num. i.i 7.). O historií Starého Zákona, že tři rodové pomia
,Esroně ale čteme (Gen. 46, 12), že se árie nutí jsou. Jak zajisté nám vypravují knihy
před stěho— královské a chronické (4 K. 85 24.'11,2„ 12.
Zbývá tedy 21.. 14, 21. 1 Far. 3, 12. 2 Par. 26,1.) zplo
na veškeren ten čas d?;Oletého přebývání dil Joram Ochoziáše, Ochoziáš Joasa, Joas
Israelitů v "Egyptě tolikdtroje zplození, Ara— Amazia, Amazias Oziáše, jenž i Azariáš sluje=
ma., Aminadaha a Násona, co sotva stačí ono Pominul jich svatOpisec, jak z v.„ 17. vidno,
občasí vyplniti. Kolik rodůvtu vynecháno, pro stejný počet rodů ve všechtřech občasíehj
neví se, avšak těch učencův domněnka; kteří nechtěje v žádné výše čtrnácti rodů uvádčti.
trvání lidu .Božího v Egyptě na 215 let., tedy Ze však právě ty tři a nejiné vypustil, ne
právě na polovici čísla onoho snižují., na = tak pro 'umen'šenou a téměř zhasleu za té
doví ještě v zemi Chananejské

váním-Sede Egypta narodil.

“__—vu'—q
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vrátkých toliko spoléhá operách, na pouhém
totiž rodokmenu vedení a některých osob,

Zlvřečení na. dům „tohoho vynešené (a Res—'

jmenovitě Ex., 6., 1.6„při udávání kmenu Le
viova$ vypuštění.. řeč o tom nížeji u výkladu
svém se rozšířiti hodláme. ,

21, 21; žl."lt. 9,6)
se stalo, že totiž ve
škero posledstvo áchahovo vyhlazeno bude.i
což až do čtvrtého kolena rozuměti se mělo.

doby slávu domu Davidova, néhrž radějipro

Neméně mezi Salm_onem__a _Boezem ně— (Ex. 20., €).) Zdá se tedy, že i tuto ve výčtu
-terá jména vynechána byla; nebo 'od vy— předkův Páně památka dotčených vypuštěných
jití zv Egypta do stavení chrámu čtvrtého králů smazána a setřena býti měla, aby i
léta Salomcunova prošlo 480 roků atudy od tím mlčenlivým spůsobem ohavnosti domu
Gaim—onaaž do eiesseta nejméně 3601et uply
Aehabova se pokutovaly. Ostatně již výše
malo5pro kteroužto doba čtyři rodové nepo jsme pozorovati mohli, že když sv= Mat=vy::
stačují. Mezera tedy tu přijítím'usíme; kte-= pouštěje některé rodya přece všady slova
rážto však toilko meziObédem a š'essetem zplodit užívá, širšího smyslu jeho dotýká.
díti se mohla; poněvadž ' přidání při ' dvou To i v následujícím postupu se nalézá, když
ostatních osobách přístavkové: z Rahaby, z Mah dále pokračuje:
Ruthy„ všeliká mezirodí vylučují.. Tu pak
Ozia's“zplodil Jaathama; Jeatham pak
horuje rodokmen Páně; an se mu královské zplodil Acharavi?Aehaz pak zplodil Ezekía'še,
slávy dostalo; Nebo;
Ezelcíás'pak Zplodil Manassa, Manasses pak
Jesse zpěodil Davida krále. David král zplodil Amona, Amon pak Zplodil Josz'cíše,
pak zylfodál Šalomouna, z té, která byla Uria? Josícíš poziczplodil Jeehoníáše a, bratry jeho
dona., Salome-un pak zplodil Roboama, Ro za. stěhování Babylónske'ho.
' Nezávadna' nejsou všecka jména tato a
hoam pak zplodil Abicíše, Ábz'cíš pak zpčodz'l
-

Asus Asa pak zplodil Jasa/fata, Jasajat pak
zplodil Jomma, Joram' pak zplodil Ozia'še.
S Davidem počíná nová. řada předkův
]Páně, jakož i_nejvá periodá'_'lii'storie"nárédu
israelského. za tou'příč'inou klade sv. Ma
touš ke jménu Davidovu přívlastek krále,?
sice

v řečtině se___členempro zvláštní jeho

co prvého té čeledi" krále a representanta

posloupnost jejich až na dechoniáše a bratry
jeho. Než ale o té závadě pojednámo, dlužno
jest nám zmíniti se o překladu odchoclném
od obyčejného. byčejně čte se:: zajetí Bab.,
My však volili jsme slovo stěhování (přesí-=
dlení, přenesení), poněvadž to slovo lépe
přiléhá latinskému transmigratio; v řeckém
se rovně čte nepoznala, přesídlení, ne však

dueho„vnífne_j_
království Kristem uvedeného
aixpmlowía zajetí. Mimo to jsme místo v po—
(Je; 18; 36.)"'vyznačení„
řikládá tu z„ do— stavili za či a., dle řeckého šel., za, okolo, v

tčených příčin také máteř, ze které se Salo
moun narodil., při čemž nápadné na první
pohled, proč se vyjadřuje takovým spůsohem
ohhovorným a proč raději nedí prostěz Ber
saby, jméno Uriášovo zhola mimo sebe pusté?
Stalo se to “bezmara ku prokázání,' že Bůh
dané Davidovi námluvy pro hříchyllavidšňiju

čemž docela právi jsme; jazyk řecký toho
přeložení dobře vymáhá a nad to přesídlení
to od bitvy u Circesia_,_3606„aždo konečného

podvráceuí a zkaženi Jerusaléma 586 trvale,
trojím během vyvedeno hyvši. (Viz o tom
historii

2%

Stara Z. 2. Paro 36. 4. Reg. 23. a
Za všech let dotčených Jeehoniáš. a

ivšniewš

nedokazu—en Faina

5., 3—57,

bratňgbfhe aesiáševj „se narodili, Te pře=
fdeslavše'přistupme již k těm, jenž tu vězí
zádrhům.
O Jesiáfsi praví tuto, že zpiedil' Jedle-=
niáše a bratry jeho. Jesiáš neměl syna Je—
eheniáše, nébrž Jeakima "a "tento zplodil (že,
cheniáše; ta věc ovšem nám "nemůže “va'diti,
an víme., že v písmě často synem a plozen
cem sluje, jenž synem synevým, t. j,.vnukem
jest, čehož příklady jsme již výše pozoro—
vali. Ale závadu působí nám „přístavek bre—
t-ryjeho, peněvadž písmo jenom o' jednom
bratru jeho (1. Chren. 3, J.G.) mluví, Té se
zbavují někteří udávajíee, že slovem bratry
také vesměs příbuzenei přicházejí, což právě
z příběhů Jecho'ni'áševýi'ch"doli'č'ne jest; nebo
2 Obr. 36, 10. sluje v, textu hebrejském Se—

!
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vaclž osudu zvláštního zažili. Do doby této
užívali předkové Páně královského důsto
jenství; ale od času přestěhování do Baby=
lena pošla a potuchla sláva ta, jak z dálej=
ška se vidí.
Á po přestěhování Babylónske'm Zplodil;

Jechonia'š Salathíela, Salathíel pak zplodil
Zorobabela,_ Zorobabel pak zplodil Abiuda,
Ábíud pak zplodil Eliakima, Eliakím pak
zplodil

„Azef/'a., Ace/r 'pak zplodil Saďok'a,
Sudek pak zplodil Áchz'ma, Achim pal.: zplo
dil Ehuda., Eivind pak Zplodil Eleazar-a, Elea—
zar pak zplodil Mathana, Machem pak zplo—

dil Jákoba.
Jechoniáš byl zaveden dc- zajetí baby
iónského a v ekovách držán až do smrti
Nabuchedenezerevy, načež propuštěn byl a
dechiáš bratrem Jeehoniáševým,"'an'
4'__„3Refg“.'po královsku chován. O něm dí ovšem písmo
„teho neplodny'm.,
245,17.“"strýeem.jehe se zůve, podle" čehož der. 22, 30. Napiš: "lí/&lbfž?
Sedmdesátnícr a "Vulgáta i na prvějším místě Avšak z toho nejde., žeby . nebyl“ "nie-"i"“
žád—
ných potomků, ješte se mu 1. Par. 3, 17.
strýc vyložili. A „být písmo St. Z. v knihách
nás došlých e žádných nemluvilo bratřích, dva synové připisují, nébrž prorok Jeremiáš
z toho; nejde; žeby nebrlzžádvichlbvetrů měl, sám vykládá slovee neplodný, že se mu te=

ješte" “ani "o"'R'áhahě "nečte se,

žeby

niatbří

Boozevou byla bývalá," jakouž přece byla.
Tak domnění vykladatelů jedněch, kteréž se
všelijak zamlouvá a tudy na něm nejlépe
přestati; jiná zajisté věci tě narovnání více
méně nedepadají. Vidí se totiž některým, že
Joakim a Jecheniáš jména velmi příbuzná
záhy zaměněna byla a že tudy se čísti má

,—

tiž zle povede a že___z___jehepetemstvanebude.
nik.d0„.fkralevati na stolci 'Davniové; “což "se"i

stalo, jelikož po odvedení Jechoniášovu do
zajetí Babylónského strýc jeho dosedl na
trůn, zaněhož Jerusalem rozbit a trůn krá
lovský byl podvráeen. Synové decheniáševi
(2. "Par. 3, FZ.) v Baby1ó_ně__
se 'fnarediji, ano

i pravnuk jeho Zerefbabelv Babylóně narew
Josiáš zpledzlJOaŘzmr" bMty „při čemž dil se, jak již jméno" jeho namítá. _Tot za
ukazují na sedmdesátníky, jenž teuž esebu jisté- znamená: po přestěhování,po přesídlení;
čer. 52, 31. Joakimem a 4. Reg. 25,27. Jea před zajetím Bábýléiiškým, ač snad man—
chimem a 2. Chren. 36, 8. 9. Jecheniášem
želku maje (4. Reg. 24., IE).), děti sotva měl.

zovou. Ale podle Sier. 22, 24—30, veškeren

Mezi „Salath_ie_le_m__
a Zerobabelem

důraz__na _“Jěcheniáši "spoléhá“ a "tudy"'"'šani'e

Fadaja; (i. Par. '3, 173 Odtud dále veškera
ta'jf'néna, jenž přicházejí u sv. Matouše, ne.
jsou již z písma sv. známa, ale sv. Matouš

zvaná' ta'jm'éiia' proměna místa míti nemůže.
Jecheniáš-ten výrokem Božím pokořen,“zavr'
žen a v zajetí veden byl a tím označoval
Toho, jenž is. 53, 4.. podle vůle Otcovy sám
se snížil, pOkOřil & v pohánění a utrpení se
vydal. „-—Teště jiným —- jak se domnívali

spolu pro doplnění nedestávajíeíhe se čísla

vypuštěn

snadně__jich od samé rodiny __dostati mohl,

anet jak z JóSěfaFláviaípřeti"lipicánů"'Í,"'í“i
a z vlastního jeho životopisu kl.) víme, re—
dopisové s velikou péči chováni byli, což i
z toho prý od" Heroda i;;předševžatéhe, avšak

rodů ve druhé řadě —-—
podobá se přede jméno

docela jak na bíledni'jest,neprevedeného ro=

Jeeheniášovo jeden celý red'vesnevatiačísti;

dokmenův zničení ('Eus. h. e. 1, T.) spatře—

Josícíš' zplodil Joakima,

vati se dává. Podle redepisu se soudilo,
zdali kde k rodině lidu Božího přináleží, a
kde teho provésti z takových desk veřejných
nemohla ten z počtulsraelitův vyloučen bylo
(1.__Ez_dr.2, 62.) Ještě po kenečném'skrze
fl'it'á podvráceníderusaléma rodopisové takoví
mezi lsraelity chováni, jak z Demitianova
příkazu, veškerý Davidovce zahladiti, patrno.
(Eus. h. c. 3, 19. 20.) To jiste jest přitom,
že sv. Matouš, odkudkoli výčet rodův vzal

Jbá'íczfmpamwzptodzl
Jřfch'ýášíqíšéť
nec výkladaěi“ "ti"emite
proti
všemu právu, an rukopis. žádný, žádný pře
klad jim nenasvědčujeý'á "činíte bez potřeby,
anet nížeji dokážeme, že takovéto písem tuto
doplňování zhola zbytečne jest. Nejlépe tedy,
j ak j sme pravili, připrvním výkladu se spokojitio
Přijde ještě udati příčinu,pro kterou sva
tepisec bratry dotčené udati raději než vy=
pustiti hodlal. Dále se to bez mála, poně
vadž z nich mnozi stolec královský a tudy
předeznačneu říši Kristovu drželi a poněm

——bud z desk veřejných, bud' ze soukromých
svaté rodiny, bud' odjinud —--vše1ikě víry za—

"
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sluhuje, poněvadž chtěje Židům dokázati, vod Kristův od Davida tím světleji na oko
že Kristus Davidovým potomkem jest,-“toho _ se staví. Nebo což jiného z toho, jež vy—
všemožně pilen byl, aby roti udávání 3930 pravuje. Luk, 2., 4. 5.,$ sonditi můžeme, než
o rodu Páně a tody proti celému jeho že Maria byla dcerou dědičnou,tj, takovou,
evangeliu pochybenství kiadeno býti ne— která pro nabytí bratrů. 'eškeren jakýkóli
mohlo.
_
statek otcův dědilo (Epif, haer. ?8., ?.), ale
Přicházíme k závěrce a k vrcholu celé spolu také jenom za muže téhož pokolení,
tě genealogie Páně a k cíli a konci veške— ba i téhož rodu (Num.. 36, 52. i'lzdr. ?, Sg.)
rého zákona (Rom. lt), Q): Jákob pak 23950 grovdati. se mohla? rindy poněvadž pošla za
chotě Išavidovee, také sama z Davidovy če»
olz'lJosefa muže Marie, z nížto se narodil
lodi pocházet-i musela. Protož také sv. Pavel
Ježíš, jenž nazván jest Kristian
Při tomto pamětihodném verši mnohé se d." (Rom. l, Jie), že Kristus učiněn fest ze se—
namítají otázky, na něž vy ladateli odpově mene Davidova podle těla a (Hobiti 7, M.)
díti dlužno. Předložime otázky“ ty jednu za goravi zjevne býti, že ]Pán náš ž'pokolenžďa
druhou a při každé hned- odpověďnřičinime. ďooa pochází. A..sv. Ignatius Muč. Ef.. 18;
_!

!

"Nejprve divné, že Josefa jmenuje mu— voce: i.?fůhnáš Ježíš K'thub oď Mrarie oy—
žem Mom-ie,ješto se přece zdá., žeby toliko š dein jest z Davidova sice semene, ale z Dao-=
snoubencem, ne pak mužem droga nazván f cha, seate'ho, Podobně dust Tryf. 45, 100—
atd,
hýti měl. Avšak svatopisec právem Josefa . 1/1toho již vyložiti sobě můžeme, p_roč sv,

takto nazývá, ačkoli po veškeren čas prázen : na. klade _rodokmenšosefův a nikoliv jako
byl přečisté Panny., poněvadž., jak sv, dug. Lukáš rodokmen Marie, což by proti všeli—
(cons. evg. 2, l.) dí, manželství nezáleží v kámo u Zidův (a pro tyto nsalMatJ obyčeji
ač potřebí-li
jednotě těla, než _v jednotě“ “ddše a "myslí bylo bývala Patrněji vše to -———
ozraěí se z rodopisn sv, Lukáše (Luk.-3
Čímž dává se""naf'um', 'ž'e'f'uv'er'ii'ýehřnaiižeiův
i tehdá manželství ostáva, když podle svatého k.), kdež také o shodě a neshodě dvou těch.
Josefa a dle světice Panny v nstavičnou či“ rodokmenů Páně rnistněii promluvíme,
stotu se zaslíhili, jak to o Íviarciána císaře-a
Pozorovati dobře při Josefu či vlastně
Pulcherie, u sv. Cecilie a Valeriana, o. sv. při Iviíavii1rcměnn vazby větové; an dříve
Jindřicha H. a sv. Kunhuty, nBoieslava Štyu všady užíval časosšova zplodil .ve spůsobu
dIÍVého a jiných snatřujema
.
činném, najedn n větu jinačí a trpným časov
Druhé, čeho tu dotknouti přijde,jest to, siovem povídá z níž narodil se. “'ylučuje
jak se zdá, podivné sv„ Matouše dovedení. spůsohem tím netolikó'30sefá ode všelikého
Nebo kterak má ztoho, žedosefodDavida při narození & plození Páně přičinění;nebot
nechodí, násl'edovat_i,__žfeJežíš Kristus synem bylby to říci mohl o Marii Panně: ježto po
či potomkem 'Davidový'm 'jest," “ješte “vam“týž rodila: Ježíše. Néhrž tim. 'trpným postupo
Matouš praví? že Kristus z Panny Marie váním spolu hližeji a zračitěji vystavuje, že
přičiněním Ducha sv„ se narodil? Podle oby ' dům Davidův Krista ze sebe nevyvodil, né
čejů a práv Zidovských v nehytí otce při— brž„_3ejoarem"on““eonaotnnrei.; že to vládla
rozeného a životného mělotec zákonitipravo manazer-:e milost „Boží a působení i moe
a povinnost, jméno svoje a ovšem i rodově Ducha svatého a že z panny čisté Kristus
“právo svoje na syna zvoleného, přisvojeného, narodilse, jakjediné na Boha připadalo., když
zalíbeného a jakýmkoli během přijatého pře—wvčlověčiti se ráčil. Kde, se příroda v nad—
nésti, a syn tento zákonitý tady docela v přirodu mění., tam i věta jinačiti slušelo.
:Pře'dloživ 'Íják""iía't0i1š'rodokmen Páně,
poměr přírodného syna ku přisvojovateli, za- ; '
líbiteli a pěstounu vcházeh (Dent. 25., 5. G.) ještě jednou se naň. ohlédá a tajný úmysl
A tudy v „písmě- svatém se nazývá synem Boží v něm skrytý naznačuje. Di: Všech
něčím i ten, kdož jest od někoho za syna tedy rodů:; od Abrahama až do Davida rodů
zvolen, jako Mojžíš" sloul synem dcery Fara— čtrnácte, a od Davida až do přestěhování
onovy. (Ex “Z,"IC.) -— ' "Be'kázav'teoy sv. Babylónskěho rodů čtrnácte, a od přestě710=
Matouš, že Josef muž Marie byl z rodulDa vámi Babylómke'ko do Krista rodů čtrnácte.
vidova, dolíčil tim již také, že _iJežíš, jenž Celou řadu rodin (yeosá) sv., Mat.. na trojí
rozděluje a každému oddílu čtrnáctero připi—
od...5.víqs.efa
za....srnanřiiat byl., téhož bri'ródu;
suje rodin. Dávno již sv. Aug. a po něm
jiného důvodu nikdo?“zie""Zidů“nepostihoval.
Sloul zajisté Josef otcem Ježíše Krista a druzí otázky dvě tuto kladli; první: proč
“pravila Maria Panna Syna ve chrámě na— Matouš na troje ohčasí veškeren ten věkroz
lezší: Otec tvůj' a já hledali jsme tebe. (Luk. vádí '? druhou., proč čtrnáctero rodin v každém
2., 48.3 Nadto ale výše byla také Panna dotýkati volil.?- TBři tom neodbytno určití,
Maria máti Páně z rodu Davidova, čímž nfo kde která z těch čtrnácterých rodin počátek
n.—
..

Matouš

dodoknien Páně,

i, i-—l7._

??

a konec svůj béi—e.Když historii lidu israel
ského povážímé a běhy její zpytujeme, ihned
se nám příčina toho trojího rodin rozdělování
naskytne. Od Abrahama do Davida zajisté

sms v řadách.. ega. počítati. se. „nemůže—:.
_A tu

vznikala, až v i.)aviolu vrcholu slávy došla.
Gbčasí druhé od Davida do přesídlení Ba
bylonského zahrnuje věk královský, v němž
předkové Kristovi nejvýše kvetli, až pak v

aby končil desi-(iš a týž otvíral třetí řadu,
načež s Josefem třetí čtrnácterka se zavírá.

již nejlěpé'ťbude, 'pódlebbyčěje 'v' historiích
užívaného s osobou, jenž řadu jednu zavírá,
spolu řadu druhou otvírati a veškera ta pov
trval věk patlťiarclkůi. za něhož rodina Davi— kolení tak upraviti, aby David první řadu
dova, tato'životná žíla pokolení lidského, končil a druhou začínal. dále druhou řadu
To se nám zdá nejsličnější rodokmenu toho
uspořádání, ač nechceme tajiti, že mnozí
zajetí Babylónské se dostali aslávajejieh do prvnířadu Davidem zavírají, druhou Salo
kvetla a hynouti počínala. Věk třetí obsa— mounein počínají a .Techoniášem končí, třetí
huje ten čas, v němž dům 'lavidův od vý— řadu pak Jechoniášein začínají, podle toho
vodství upadl až v nejnižší téměř přede svě— že i evangelista Jechoniáše dvakráte jme—
tem nepatrnost & lid řsraeiský pod cizéjarmo nuje, a Kristem zavírají. J eště jiní neopě
se dostal. V trojím věku tom. Bůh trojím tují žádného jména, avšak po Josiáši vklá—
s nimiž ovšen pro libovůli
během lid svůj k svatému se snažil vésti ži dají Joakima ———,
"
'
votu, jak onen hospodář (Luk. 20, 9.) tři tu shodovati se nemůžeme.
Ohlédneme—li se při konci prvního té na;
krát služebníky své k vinařům poslal, což
pitoly oddělení na veškeru tu řadu kolen, z
když" se“ "než pi*ospě6l1u'““dáio,“poslal“ posléze
syna svého, aby kdež v lidu hřích zavládl, nichž pošei Pán, nalezáme mezi nimi lidi
hojněji opanovala milost. (Rom. 5, 20. 21.) všeliké_h9___________(.„lí,r.tihu,
všelikých
.byč'ejů,
ano i
První perioda značí rozednívání—se, druhá všelikého již ctnostného již hříšného života,
polednování, třetí souin'rakání“historie“ náro— v němž se nám dává naučení, že Kristus
du hebrejského; nad to vidí vykladatelé je pro veškeré člověčenstvo, nejvíce pak pro
ště v trojím občasí tomtrojí úřad iřáně vy hříšné přišei 'afžě všiekni, chudí bohatí, ne-»
podobuěn býti, v prvním ' úřad kněžský, v patrní slavní, kralove—žebráci J eho účastni
druhém královský, v třetím prorocký. Tížeji býti mohou a mají, v čemž nás"“kře'stanů
pravá urozenost záleží. Neméně ztoho se
SO odpovídá, na otázku po číslepétrnáoterém;
tu musíme nevědomost “svou“"neumi-=one: béře, že všeliké honosení—se vysokým rodem
které toho důvody mnozí uvodí, jichž tuto, musí umlknputi"jar-ea nm,-jenž pěšel'sice z
ač veliké do sebevváhy nemají, docela po rodu “královského" tehdá již do pra-chu sníže
minouti se nedá. Ctrnácte jest dvakrát sedm ného, jenž ale nový rod či obrod zařídii a
a sedmici známo býti číslem posvátným? je— zavedl. Rodičové Kristovi ze vší siávy a
již odvojení tu znamená takměř odvojení všeho bohatství předků svojich ničeho neko-=
péče Boží, kterouž Bůh nad rodinou tou před řistili, všeho toho co svět štěstím klade zba—
jinými rodinami vedl,. a rozmnožení milosti, veni byvše. Avšak to ze všech těch přítěh
kteréž na má ten hojněji než na veškeré vyzutí Bohem se jim dostale učinilo, že__tím
jiné vylévai. Druzí ukazují na jméno Davida, iehčeji a iépěji mohli se úniyslům“ťi3'0žiih“při
kteréžto hebrejsky když sepíšeapísmena se tom nuzném, chudém a poníženém Syna Boa
po kabalisticke počítají, dává číslo čtrnácté.  žího narození prepiiičovati a svým vlastním
Jiní opět vidí v celém počtu 3 )( 14 : 42 postavením ono veliké Páně zmaření se (Fi
nějaké narážení na dvaa čtyrýdca'tér'o stano— lip. 2, T.) označovati. Posléze spatřujeme, že
višť „lidu _israelského na poušti; jiní spatřují nic „nemohlo. nivkáželi „aol.cvnalému.zámluva
po kahalističku násobení'šestky se sedminou iímluv a záňi“ěřů'"“Bdžíčlf
VVplnemÍ "amstaří
(6 >< ?),-při čemž šestka značí trudy, klo Abrahamovo, ani neplodnost Sařina, ani to
poty'a mozoly tohoto života, kterýmiž se věč čtyrystaleté v Egyptě otročení, ani nevěra
ného pokoje sedminou značeného dochází.
lidu, ani cizoložství Davidovo, ani oha'vníhří-—
Leč to mimo sebe pustíce musíme se chové přemnohých králů, ani to sedmdesáti—
obrátiti k určení, kterak řady ty ustrojeny roké zajetí a to hrozné národu akrajinyzpu
býti mají, při čemž však ihned připomenouti stošení; pročež moudrostia nesmírné dobrotě
sluší onu vykladatelův nesrovnalost, za kte—. “Božíkaždá duše se musí klaněti
rou jiní jinak rody ony pořádají. Stěžejná
Již pak slyšme, co svatopiseco narození
otázka při tom jest, má-li se iKristns spolu svrchovaného krále nebes píše,oněmž zvláště
.__.

do řady počítati čili nic? Povážíme—li, že
v Kristu nový věk nastal, a zvláště, že On
mimo přirozený běh z Panny se narodil,
snadno se nakloníine k náhledu tomu,že Kri—

se rozšířiti

musel,

aby

slova

__v._lřš;„z__3víěrjfl—_

rodil-se Kristus místněii osvětlila pravý nad=
p'řírodn'ý pórodišrištůir “vpravém světle nad
značil, Dí;
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Matouš iš vem-25.. narození

Páně..

:

É8„ Kristovo pak narození takto
bylo: Matka jeho Maria zasnoubena
loyvši Josefovi,

než ji do domu svého přijal.; nebo že slovo
to sejití jiného tu neznamená leč přijetí do
domu svého, vysvítá

z v. 20„„_:__nebojse _ozz'tí

dříve nežli sešli se, na,-— manželky soe' & z v. Žil-„, kdež (li se o J'OSefví,
lezena jest těhotnou od Ducha svatého že „přijal._.rvnnželku.svou k sobě.
Sv, ()tcevé tuto předkládají některé dům
19. Josef pak muž její spravedliv jsa

a nechtéje jí na odiv vydutí, rozhodlal
se ji tajně propustiti., 20; Když pak

vmíy.7 pro kteréžto

desponsata

jiee,

"Kristus Pán ...$?,..i»91ík9
,ze

zasnoubenévqehoti naroditi hodlal. Dále se to;
abynejprve poetivost přesvaté ]Panny ve
o tom přemýšlel, aj anděl; Páně uká— zlou pověst se neoblekla, což by se bylo
zal se ve snách jemu řka: el'e'seíe synu velmi snadno při nezasnoubenkyni státi nie-=
Davidův, neboj. se přijmoutíMarievman— hle
Měl za druhé Josef. býti-. svědkem a
želky své, nebo co se v ní zplodila. prokazatelem Mariiny čistoty, svědkem nade
z Ducha svatého jest. 21., Porodí pak všelikou pochybnest vyvýšeným. Za třetí se
to dále., aby Fauna Maria na cestách života
Syna a nazuveš jméno jeho Ježíš; On měla opatrovníka a zástupce Za čtvrté, aby
zajisté spasí lid svůj ode hříchův je— narozeníiiáně tajne zůstalo ďábla., domnějíu
jich. 22. To pak se všechno dále, cíhe se, že Ježíš Kristus obyčejemjiných lidí
aby se naplnilo, eož povědíno jest ode se narodil—a tudy aby ten škůdce a nepřítel
Pána skrze proroka řkoucího: 23., Aj lidí nehleděl hned na počátku díla Božího
zkaziti; nesnad jakoby moc Boží tomu vy—
Panna počne a porodí syna a nazůvou hověti nemohla$ néhrž poněvadž Bůh všady
jméno jeho Emmanuel, což se vykládá: moudrost svou poznávati dává. lgn. Ef. 19,
s námi Bůh. 24; Proeitnuv pak Jo— Sr též ars ut artem falleret, v hymn.. círk.
sef ze sua učinil, jak přikázal mu anděl vyd.. našeho „ii str. 62 GregNaz. or.39„13.
Páně a přijal manželku svou., 25. A Svatopisee dokládá, že nalezena či shledána
byla Maria. těhotnou od Ducha, svatého. Na
nepoznával ji, až porodila Syna svého lezena
byla,- an se mimo nadání vidělo., že s
prvorozenee a nazval jméno jeho Ježíš, átěžkem chodí; slova od Ducha svatého klade
nějakým _vupředčením, hódláje záhy prede
Ve vypravování té ve spůsobu svém jíti., aby'nik'do Krista za syna Josefova ne:-
jedině nadpřírodné události nás stavuje ihned měl., ač 'jlž“"'*podohnouopatrnost výšeji v, 16.
slovo zasnoubená užit-é 0 Marii Panně. Matka proměnou vazby vedl.. Clověčenství Kristovo
Jeho, Jesu Kristova, dí svatý Matouš, ea— jest, jak jiní skutkové Boží zevnější9 dílo
snoubena byvší Josefovi O 810% to lat. společně veškerých tří osob nejsvětější Tro=_
řec.

ppnqespogibjo zpev se vedl

avšak

se ti:-___
připisuje, Duchu svatému

a poněkud posavadsé' veeě;'v jakém smy“ ohyčejem .písma,_kteréž__ eo všem osobám spo——
slu by se hráti

mělo, byla—li___totižsvatba

předešla a mohlo=liž tenkráte již'manželstvím

lečno jest., jedné. podle., rozličné povahy a roz—=

se“-“zván to svaté Mariino s Josefem spojení..

dílnýeh účinků přikládá, jako skutky 'vš'ew
mohutnosti Utca, skutky moudrosti Synu,

Jak slovo latinské a řecké zní„byla tenkráte
nejsvětější Panna zasnoubena, a nemáme pří

pisuje se tedy vtělení Páně Duchu svatému;9

skutky lásky a dobroty Duchu svatému; „?Pří—

činy od přísného významu slova teho odstou— noeěvašž lest. ..ěárce.„života (Gen-» L 2., Z.
piti, poněvadž u Luk. i, 21 se Maria pozn" 103, se.) a pQ.čátek„sv_atesti (Act. 109 38..),
při vtělení Páně'ale'jak
nejvyšší mec živo—
nou aqsnoubenou ' nazývá,“-auat' *'později "Luk.

Zgďóuídnželřwu sluje. U Židů zasnoubenei
již před svatbou za _manžely se pokládali.

dárná tak i největší svatost se jeví. Od sta=
rých již na vhodnost tu ukazováno9 že Spa=
za obyčej'ern'jejich ' totiž 'nevěsta u!svý-st. ro— sitel světa nemohljinak nežli tímto nadpři=
dičů po zasnoubení téměř celý rok ostávala, rozeným běhemiíaroditi “se.,poje v sobě lid=
nežli do domu ženichova uvedena byla; avšak skou i božskou přírodu. Kdyby byl se obya
za toho mezidobí se oba považovalí co manželé; čejem jiných lidí narodil., nebylby lidstvo
každé spironevěřenínevěsty bylo týmž trestem spasiti mohl moci obrodné nemaje; kdyby
jak'pron'evěřění se manželky pokutevánoz'iá'v'ů— pak se nebyl narodil co člověk z panny, neu
bec veškeří zákonové () manželství již tehdy bylyby zásluhy jeho nám lidem ku prospěl-»
platnostunich celou měli, podle čehož Josef chu. Ten? jenž veškeré lidstvo obnovit přišel,
hned v násl. v.. mužem Mariiným se zůve (of. dí sv., aso 's; 23. in nat., museltěž novým
neue-22, 1133; Patrno jest to ze slov tuto spůsebem naroditi se. Nébrž te PánězPanny
přidaných dříve nežli se byli sešli t, j dříve narození zavdalo mytholíbým učencům ná—

klamné l, l$l—náš..starozeni Páně.

Ž9

mětek o nějakém mythu zde pomýšleti. Mluví podtají či soukromí bez dosvědčování a oblí
se o Zoroastrovi a Buddhovi ano i o Fiatů čeninředního a bez vědomí jiných lidí, aby
novi "co o pannorodeíeh, co o mužeeh, kteří v nevážnost nevešla a nebyla na ni slova
z panny se narodili; proč by se při Kristu Dent. 22, 23. n, potahovaná. Mohlo se to za=
jinak smýšleti mělo, než se smýšlí při dot- jisté díti soukromí a příčina rozvodu man—
čených pannorodcíeh, jejichž pojití od panen želského mohla všech lidí tajna zůstati, po—
za mythus se pokládá? Tak se některým něvadž v propustném lístku příčina rozvodu
opovážliveům t'vrditi vidělo. Avšak což má neudávala se, nébrž' toliko ženě té,—jíž roz'=
tma společného se světlem? O pravém—li lučný "'iist'idán,"'svoboda “ku -"'provdání za ji-
poledni se noční mrákota prostírá?
Za dě—ý něho se propůjčov'ála. Což se tutím snadněji
tinského mládí oddává se člověk iedajakým provésti dale, poněvadž Panna Maria ještěv
hrám a obraznosti nzdu pouštčje vymýšlí dům Josefův nebyla vešla; tak zajisté “zpře
věci, kteréž se se skutečností nesjednávají ; dešlého zjevno jest, a slovee maš, jenž se tu
zmužněv nechává obrazů těch mimo sebe a svatému Josefu přikládá, znamená tu tolieo
skutečnosti hledí.. Věk historický, v němž se choť či ženich a z obyčeje židovského po=
Kristus narodil, krátká dona mezi stálými pří chází, kteří jak Hier. dí a jakož příčinatoho
hodami a jien sepsáním uplynulé, spůsob z věcí námi výše pověděnýeh vysvítá, ženil
prostý a nelíčený, jakým se všecko vypravuje aby nazývali muži a nevěsty ženami. Jiným
& dokonalé vědomí a jistění svatOpiseů, že vidí se; že sv. Josef chtěl tajněll/iarii Pannu
čirou historii a" skutečné události a dějiny opustiti, __
do jiných končin se odstěhujíe; leč
přednášejí, nedá zde zhola mysliti o mytheeh. slovce' qžnplňd'a'ztoho -"nevyznamenává. Místo
Raději se nám v _mytheeh nějaká proroctví v lehkost" uvésti přeložili jsme na odiv v_i/n
data“; slovo osrmazíš'm, jenž přichodí v N. Z.
v “temných “rysech naskýtají, tak" "že" mythof
legie celá náslonným náboženstvím se býti ještě 003. 3, 15, Hebr. 6, 6., značí na odiv
ukazuje, kteréž ku Kristu hledělonejsoue ieč postaviti a tudy v zlou pověst uvésti, v ne—
nějakým lámaným vyprýskáním věčného slunka vážnost vydati, zneuotíti, zahanbiti, osramo
titi, oblíčiti, rozhlásiti, pronésti atd..
pravdy.
Tušilp___.S'Í999,.-,1Ěd$íšéa že obyčejným
Namítá se ještě otázka, proč asi svatý
během přírody'n'emůže se obrod člověčenstva
státi a zpravdilo se, notam Ciceropravil, že Josef netázal se Panny Marie choti své na
Panna Maria
v duchu lidském proročí povaha se tají. příčinu jejího útěžku, a proč __
samoděk choti'svému nezvěšteva'lží'ty pře-=
ll to se poněkud" říci"se; "že“iiýKristus'žrodiv
se obyčejem jiných lidí byl před spojením tajemné a přeposvátné věci? ""Stalo se“ to u
obou tuším za onou skromnosti a stydlivostí
svým s božstvím již se osobnost sevyskytl;
naclpřírodnýmale rodemjebo z panny osobnost a za ten do vůle Boží oddaností "a v'prozře
jeho spolu ve spojení s božstvím se vyjevila. tedlnost Boží ;dóu'iknlívostí, které se obdivoa
Ale jak se choval ke; Panně MariiJosef vati přijde; ač pak s' strany Josefa povážiti
snoubenec její, když s étěžkem ji býti se sluší, že on __teprvlvzamyslii,teprv hodlal pro
shledalo?0 tom dí sv, Mat. 19.: .iosefpak pustiti ši, dříi'é ' běz ' mála. sf.nížmluvili obišla
muž jejž spravedlív jsa a nechtěje jí na, on!-ie avšak od anděla upředčén'či předštižen byv,
oyďatí, rozhodlal se ji tajně praporem/í. Udá——jak'ihnefd sv. Mat.. klade:
Když pak o tom přemýšlel,aj anděl Páně
vaje tu svatý Matouš spůsob ChOVál'lÍmSG
Jie
sefa k Marii Panně, příčinu toho chování ukázat se mu ve sna'ch řka : Josefa synu
napřed klade; dí zajisté o něm, že byl spre— Davidův, neboj se přijít-i Marie manželky své,
oedlív. Slovo to v právném užším smyslu se nebo co se v m' zplodila, z Ducha, svatého jest.
tu nebéře, nébrž jest na tomto místě, jakož
Již na tom, aby prepustil Marii, se bez mála
týtýž v písmě, významu širokého veškerý byl Josef ustanovil, an právě ruka Boží vkro==
ctnosti v sobě zahrnujíe a po našem toli eo čile v to dle přísloví: Kde naozanejoyšší,
etnostný značío. Béře se sice též v písmě tam Bůh nejbližší. Přibyl; anděl právě ton=
svatém misto dobrotžve'ho,jak to mnozí také kráte, když Josef takovému zjevení nejvýše
tuto vykládají; ' avšak není příčiny odstou— přístupen byl a odplatil zjevením tajem=
pati od významu širšího-„ Byl spravedliv, byl ství Božích. dobrotu a trpělivost jeho. Ve
takovým, jakým ho Bůh míti chtěl a tudy smích člověk přístupen bývá zlým i dobrým
štítil se učiniti “křivdu nejbiaženější Panně, vdunům a vnuknptírn. Prorokům se Bůh ty=
o jejíž čistotě a svatosti přesvědčen. jsa nen týž ve snáeh ukazoval ak "nim mluvil, jak
věděl, odkad s útěžkem útrobajejíse nalézá. Num; 22, 6: ' Sám praví; jednak vystříhádcr..
Volil, vzeehtěl, zamyslil, rozhodai se (nebo 29, 8. a volí řka: nepozorujte„gm
sny _s.vé,__,_
rozdíl se činí mezi nosném a Béla) raději kteréž se vám zdají. SnovéJosefaEgyptského '
tajně jz"propustitz" t. j, dáti jí list propustný pocházeli od Boha, Danielovi l_3ůlídal mon-=.

idažonš i, na . 25.. narozeni

Páně,

drost sny vykládati a. jemu ve snáeh zjevení

|
jménem jemu se ukládá. týmž
poskýtal; ale byli ulsraelitůlžeproroeij kteří prOZVánídítěte
spůsohem, jak Marii Luk. i, _.31, čímž se na
se s_nyhonosili jakoby ed Boha pošlými a rozum dává, že čest pěstouna Páně a tudy
lid jimi zaváděli Pátno apoznak, jímž snové i právo nějaké se mu svěřuje. Vidíme, že
bohodaní od píírodných a od běsodunutých před narozením již se tuto určuje jméno ;

snů se rozeznávají, stěží udat1 mozno negati
vně jen říci se dá, že sou, _jenž se neVypiml
a jímž člověk neb celý 'Iid kjj nepravosti se
přiluzuje, od Boha nepochází (Jistota srdce
a mato)na opravdovost myslinestačí, abychom
za to měli, že snové naši bohorodmjsou po
třebí k tomu zvlá.štního Bohem daneho uji
štění. _Vesnách se mu ukázal anděl, ještok
Marii za bdění a za dne přišel, poněvadž

což se dále při některých znamenitých oso
bách Starého Zákona, přilzákoviGen. 17,19.,
při lsmaelovi Gen.-16, 11; a'j'jiných jakož i
při Janovi Luk. ], 13., to se muselo tu po
přednosti a po výtce státi při jménu, jenž
jest nade vseliké jméno a jenž neskončené

poklady milosti v sobě chová.. Tím zajisté,
jenž jméno to “nositi měl, spasení lidu Bo
žímu přihotoveno, anoť měl spasit! lid svůj
nejsvětější Panna svoliti ajak di sv Augustin ode hřích-ů jejich Jménem by se Vlastnost
Krista dil
iívěji Vírou než V životě počíti mu— osoby vyrážeti měla a v ráji pred pádem
sela, ješte u Josefa pouhé oznámení stačilo člověk _dávaie věcem jména týmiž jmény pon
vahu věcí vynášel na jevo Gren 2,19.
Ale
Lee nebyl-__
_topouhy s_en,něbrž viděníto Bohem
za noci Josefovi nka7ane kteiéž pro svou se od doby, co člověk zhřešil, ztrativjinohutnost
snem podobnost také snem se zůve; snové povahu věcí vniternou poznávati, pozbyl imo—
zajisté penzí, maini jsou Eceli. 34, ? nevšak žnosti, povahu tu jménem vynoíoV'ati Atndy
ti, V nichž Bůhlidem tajernstvízvěstuje skrze dávání jmen nahodnyin bývalo, rázu a vý—

Vidění,Job 33,15

Nazývá anděl Josefa sys znamu hlubšího postrádajíe; tam jen, kde

není )aVidovym poněvadž věe, již nm “zje— Bůh sám jméno ukládal, prvotnápovahajmef—
Vitihoala domu Davidova _sjej_
tyká ak nemu nování se zřejmě vyskýtala. Ato samozřejmě
co k údu toho domu patří; Nedí anděl: Ne se dále po přednosti u jména Ježíš. Slovo
propoustěj choti své, nébrž dí: 706270)se p?i-= Ješís pochod'Líz hebí. slova jaka spasiti, vy—
jíti, míti jí, poněvadž Josef jí posava
ad do svoboditi a značí V jazyku našem spasitele.
svéhodomu nep0jal a poněvadž to z jakési Mnozí jiní dříVe i později jméno to nosili,
bázně a Svaté Charlestivosti činil Pri tom ale měli pouhé jmeno bez vyznamu a beze
nazývá Marii manžel/cau Josefovou za touž skutku. U jediného Ježíše toto jmeno se
příčinou, za. kterou dříve Josefa mužem Ma— skutkem se dokonale shoduje On spasí
riiným jmenuje. Dáleji udává příčinu té ne— lid svůj, voce: On a nikdo jiný. On spasí
bázně, že početí její dále se zDucha svaté/zo, Zz'd___s_oů_7',
praví anděl; lidem svym rozumí se
o čemž již výše, Tím veskere, ač bylo-li jaké, obyčejně lid starozákonný, lid israelský; a
podezření JoseÍOVozmizelo. 'ien jenz Susanna tak praví anděl,'ne' jakoby jediné lid isra
vysvobodil od zlého svědectví starou dinng
elský spasen býti měl, ale poněvadž veškerá
ser. 349, ten Marii oprostil vseho ačnejmen proroctví prede vsim pro l_id ten dána byla
Šího a dobrotivěho podezření. Josef od' an Nadto lidem jeho se rozumí lid ,_jenžseJemu
děla poučen, poněvadž pochybnost jeho nebyla poddá .v _Něhouvěří a dle Vny tě zivotsvw
zloradna, nébrž blahovolna.
spaavovati bude Krásně přidává one im'chů,
O- spůsobn, jakým se to Páně v živOtě aby již na počátku vyslovil tu pravdu, že
panenském ustrojení dále, mnoho bylo kdys říše Jeho nebude zemská a že Jemu nebude
ve školách jednáno, leč nám při tom svítí činiti o to,aby lid israelský učinil velikým
ona SIOV-ía
písmena Ecel.. 11 5.: Jako nevis, národem, jakož mnozí Israelité bludné se clo
kterai jest cesto, větru, _a Manila ,se skládaíí mnčli, nébrž že přijde pro shlazení hříchů..
kostiv_ živote tehotna, tak 9282)st skutků. Bo Ovšem pak, kdyby docela se byli Židé Kri
šich, 70fe7ýž7est působdel vseho Písmo svaté stovi odevzdali a Všech hříchů zanechali, byl
čili anděl V písmě sv se toho docela tají a by stav blažený u nich zavládl, jakyž se vy
prostě vypravuje: Poradí pak Syna a, na,— pisuje n lsaiáše proroka k.. 11. Týž voloprow
zůveš jmeno 7'eho Ježíš,“ on zajisté spasí lid rok pak a evangelista Starého Zákona, jak
svůj ode hřeb/niv jejich, Přidává anděl 0 DO— jej Otcové zovou, předpověděl i to zázračné
rodu syna pro dosvědčení a znamení bož— Páně 7 Penny se narození, jak toho pozoro
ských tu tajemství Peiodísyna, nikolidceru: vati Mat.. nepomíjí Di: .Topak všeckose dále,
poradi Vůbec; nedí zajisté porodí tobě,néhrž aby se naplnilo, což povedíno bylo ode Pána
celému Světu. Avšak proto neměl se Josef skrze pa'am/ea ř/coucžho. A7 Panna počne a
domnívati, že by se jemu žádne účasti při porodí Syna a nazůvou jméno jeho 1399777167777.,an

Vychováníbožského dítěte nedostalo; hned

což se vykládá: a námi Bůh

Viluwlus %,58 “2.5

Nejsou to slova anděiova, jak se ne=
kteří domnívali; sotva zajisté izenadítise, že

“mju-35:2 Baště.

bený

'ie

Ache!th

s

je biavny srnysi __siov,na němž

a demu záleželo, Leč proron při—

by anděi písma co nějaký vykladatei se dovo— c_iňuje, božským osVětien promykern, spolu
lávai Nebrž sv., Matouš osvícenB-uehem sva spusob, jakým se naroditi ma, že totižto ne
tým V události té nadpřirodné shledává na narodí se obycejnym behem, nébrž že mateří
Jeho bude panna, jenž nadpříiodným počnouc
plnění proroctví od isaiáše napsaného. Amů ' spůsobem Syna Spasitcio světa porodí. Jeho
že—ližjináče býti? Kristusb Syn Boží nemeni
jiným spůsobem ieč z Bannynawdmse apo jméno bude, přidává anděl, Emmanuel, to
něvadž veškeříznamenitěj sí osudové „eho před jest podstata jeho bude Emmanuel aneb on
povědíni Vbtarern Zákoně byli; mohlo-117to sání mne rem-manual,
'
Bůh s námi; jméno
tajemstv;nejsvrchovanejsízůstati nepřede zajiisté béře se V písrně za Věc neb osobu
vědmo ? SV Ma„buš naléZázámiuvu tajemství samu podle toho, že již samým“ jménem. se
toho _Vsedmé kapitole proroka isaiáše. Ka bytnost Věci a osoby má vyjadřovati. Protož
pitoia ta nesuadna jest, co se zvláště sou— V písmě St. i N, Z, slovo nazýeatí, jmenovati
Visiosti a spojitosti týká, a tudy vykladateié se, slouti a podobná tytýž značí: být-i, byto
se V nejeden rozcházejí sniysi. Leč právě vati, jak i tuto se děje; na oee tedy,'že jméno
tu nám svítí Výklad bohoduehý Matoušův. Emmanuel a jméno Ježíš sobě příbuznajsou.
Za krále Achaza spikii se proti němua proti Emmanuel jest jméno bytosti, Ježíš jméno__
eeiému domu Davidova Bazin krái syrský úřadu;- aie Ježíš nemůže byti Spas1teiemnejsa
a E“akej král israelský. i porušeno bylo pro— spolu Emmanueiem nemaje totiž božské do
roku Isaiáši od Hospodina, aby ku králi sebe povahy, jakož ani Emmanuel nemůže
Achazu jenž hradby města ohieioval, vyšei jinak s iidem býti, Íeč když nás k Spásení
a jemu ve jménu Božím srdce dodal Ačpak přivodí Tím vyioženo i slovo Emmanuel,
srdce Aehazove ehvělo se, jak upení větrem. Bůh s námi; ueznysií_prorok toliko, že Bůii
se zaehvíva, neehtči nevěrec krái ten siyšeti s pornocí svou přítomen bude, nebržpodstat—
o Bohu ani o slíbené Jím pomoci a o zna- nou, bytnou Boka V spasiteii přítomnost na
mení podivného toho Božího jemu přispěm
má anebo
lépe řečeno
vidí, anat
celá
předpměd
nějakým;
eředzíráním
mu nade,
Tu prorok iisaiáš vnuknutím Božím ob_rátií _,nysii
Še Ode krále &,pronesl celému domu Dat- 'i' Vit-řenabyia, jakož ze siovee ejhle vysvítá,
Šiovo Věčné, Syn Boží, s lidskou" přirozeno—
dosu"proroctVí to podivné, jež sv uatous
tuto uvodí: Slyste dome Davidův ——
Bůh sám stí se spojil, s lidmi obcoval Bar. *, 38. a
vám dá znam-ení Ejhle pannu: počinemporodí množstvím zázraků svou božskou bytost do—
syna a nazváno bude jméno jeho Emmanuel vozovai 001.2,9. i'iotož také slovy: to eše=
Těmito slovy udává prorok dvojí Věc; nej- cko se dci/Io,aby se naplnilo neudavá se t0=
prvé, „že.dům Davidův nezahrne, ač se dot— iike nejaka srovnaiosuzvestby prorocké s udá—
čení králové Byli k jeho zničení spiknuii; losti nového Aakona, sat-ž věta ona namítá,
druhá Věc,již naskytuje, jest příčina tohoto že Duchem Jožin; předvidnýma Všech Věcí
zvláštního ochránění přese Všecku nekodnost předstrojnýxn slova ona prorokovi v ústa Vlo—
Aehazovaůh ,achaza ušetří a nedá čeiedi žeea byia, aby po tolika stech leteeh pravda
Davidovo zahynouti nosuad ero Ache-za ani ta o přepodivném se z panny zrození Spasi—
pro jiné jakekoli domu tobe vynesen e, nébrž tejme pravedea a dokazna byla. Bčení To
poněvadž z domu, _iohoto pojde Spasitei sveta se dále, aby se emplnďo písmo vezdy účel &
a' póněvadž Bůh slibee Soběodporovati ne umysi pesiední vyroku starozákonného vyja=
dřuje a částice aby v eeié strohosti své co
může, 2 Tim, 2,12.3Vl_'ess_iásjest střed Star
Zákona _atudy není divu že se ororoirk do účelná částice piateost svou podržuje, ač
kážáni pomoci k nemu petanuje Pr, fora jindy Význam její sesiabii se. Kristus byl
prorok Achaza ea budoucího Spasitoie odka— cílem Starého 731mm Íí.tom 10, 4 a Zákon

zujíc důvod vede od Vetšíhok nieus'mu, tak
jako Pavel, když di Bůh Viestnibo syna za

táiy tak se k němu odnášei, že jej Pavel

Šfiebi. 3.0, 10.01 2, 17. stínem jeho nazývá,
s JiřímVšecko _Cokoii se V St. Z dáio, přihodilo a veleio,

nás vydal, kterak námvtedy
nedá? Rom. 8,- 32.—— Gas siee, V němž se

Všichni obřad-ové, Všichni příkazové jeho, ve=

to diti má, vzdáien jest, avSak ponevadz prom f škera boire,'siažba jeho se odnášeia ku Kristu
roctví neodnási se k Aehazovr _anižrealne o. a k Zákonu NeVému, tak že veškeren zákon
zkázujeho"sehráio', ,.emohio „ee'rnam ní ten .Vnéipovahu typickou, Všiekni proroci o
toliko k němu patřiti. nébrž musešo nevy— Kristu prorokovaii Mt. ii, 1-3.,ale Výroková

bnutedlně k celému domu Davidova směře= jejic' dvojího jsou druhu

Buď totiž bez-=

Vati. Nezahzine nímu Bau,—ciao,pnl/Werder: ;, pirostředne Výpovědč jejich ku Kristu patří,
něho nezrodž Spasztel světa dávno niz pusto—. bud' výpovede jejich zří nejblíže k jinym ve...

áá„a

Matouš i, [lá-»ŽÉ. Narození Páně,

cem a osobám a teprv ve smyslu dálejším částice až velečasto () budoucnu nic nevyříká,
a mystickém se ku Kristu táhnou. Netoliko' lze“ dokázati příklady, z nichž toliko nejsvět—
pak při oněch, noži při těchto se tolikéž lejší uvedeme. O krkavci Gen, 8, 7„, jehož
praví, že se naplnili na Kristu; ač zajisté Noe vypustil, praví se 'v písmě, že se nena—
tito k částečnému naplnění došli v událo vrátil do kora'b'a až vysechly vody na zemi;
stech Zákona Starého, přece konečného vy ovšem pak tím méně potom se k Noemovi
plnění svého dostihli teprvé v Kristu a to do korábu navrátil. Podobně 2. Reg. 6, 23.
vyplnění v Krlstu bylo svrchovaným účelem, vypravuje se o Michele dceři Saulově, že se
k němuž lBůh při uštědřování proroctví pro jí nenarodíl syn až “do dne smrti její, ovšem
hlídal. Prorok byl vezdy jenom orgánem či pak nikdo neřekne, že by byla Míchol po
nástrojem Božím a tudy se praví : co pově smrti syna porodila. Tak nesčíslněkrát písmo
dz'no bylo ode Pa'na čz"-Hospodz'na skrze pro— mluví, částicí až jenom ku přešlosti prohlé—
froka. Ostatně nasvědčují bezprostřednému dajíc, aniž k budoucnu jí pozírajíc Job., 27,
věštby tě o Kristovi vykládání slova alma, 5. Z. 109, 1—1. Tim, 4, 13. atd, Ano i my
děvice mladá, panna, jenž přese Všechny Od— tak často mluvíme, na př. sv. Anežka _ostala
pory stav panenský vyznačuje, pak slevce pannou až, dosmrti; aneb onen ešedivěl dří
znamení, jenž v písmě tytýž zázrak značí; ve než sestárnul, kdež ovšem nic napraví
se, zdali skutečně stáří došel či“nedošel.. A
pesléze pak voš_keří__s_vatí_.._,.©ztcové
nejinak
to
místo slyšeli, nežli jak od nás vyloženo, jaa Helvidiovi pOpůrci věčného Panny Marie pa—
kož pak i starý překlad sedmdesátníků a nenství, když neustále tohoto místa se do-—
thargumy chaldejské místo to eMessiáširoz— kládal, odvětil sv. deronym onou větou: Hel-—
vidius, nečinil.. pokání „až.umřel; zda z toho
uměly..
'
_
Po onom krátkém ale předůležitém na jde, že on po smrti se dal na pokání?
Tím méně proti ustavičnému panenství
předvést starozákonnou ohledu vrací se sv.
Matouš k vypravování a dí o Josefu dále: Marie svědčí slovo prvorozenec, poněvadž jím
Procitnuv pak Josef ze sna učinil, jak při— nepraví se, že i _druho'rozenec následovati
Ícázal mn anděl Páně a přijal manželku svou., musia Prvorozencem, _sluje...ten, před ..nínlžto
A nepoznával ji, až porodila syna svéhoprve-= se žádný nežrodil,“"ne'ch'at'jíž' po; něm se kdo
rozence, a nazval jméno jeho Ježíš
narodí neb nenarodí. Tudy pórěučí Bůh BX,
Ze spůsobu, kterým sv. Mat. věc přede 13, 2., aby se mu posvěcovalo všecko, což
stavuje, nemůžeme jnak souditi, leč že, jak. prvorozeno, při čemž rozumějí se věci také
mile byl Josef ze sna toho zjevením anděl jednorozené, jelikož i ty se Bohu posvěco—
ským navštíveného procitnul, tudíž Marii do vati měly; sic jinak by se nic nebylo mohlo
domu svého přijal, výroku Božího, jehož ne Bohu obětovati, až by se byli druhorozenco——
pochybným spůsobem účastněn byl, s velikou vé narodili, Tudy prvorozenec tytýž značí
radostí poslušen jsa a veškerá pochybenství toli co jednorozenec, jak na př. Machír jedi
mimo sebe pusté. ?oněvadž ale nyní pře ný syn Manassův prvorozen-cem "sluje (Jos.
svatá Panna u Josefa obydlela, vidělo se sv. 17, l.), a '__sv._Paveljmenuje Krista (Habr.
Matouši zameziti všeliké liché domnění 0 po 1, -6.) prvorozencem, ač jediný Syn Božíjest.
rodu Páně a tudy přidává, že Jose/nepozná Užívá pak SV. Matouš výrazu prvorozence pro
'val ji, až pomalá/a syna svého prvorozeného, vylíčení výtečností spolu apráv, kterásprvo—
čímž doličuje, že Kristus od neporušené Panny rozenstvím spojena byla; Prvorozenec byl
netoliko počat, nébrž i zrozen byl;. Ale právě pánem takořka svojich bratrů, on dědil. dvo—
tento výrok závaden se zdá býti a ti, kdož jitou část dědictví, on byl dříve zákona Moj
o jednoživotnych bratrech Páně mluvili, k žíšova knězem, což všecko na Krista Pána—
němu se táhli na částici až a na slovo gama apřipadáýjenž nad lidstvem vládu ujal, vele—
rozenec co důvody náhledu svého tlačíce. knězem pokolení lidského jest a. jemuž v
Avšak že náhled ten jejich, abychom nejmíro dědictví Zidé i pohané co část dvojitá se do—
něii se vyjádřili, nezralým jest, nebude ne stali. Bratřía, sestry. Páně,. jenž se v písmě
snadno dokázati. Slovce až, abychom s ním Mt. 13,55., Mr. G, 3. a'jinde uvodí a k
začali, potahuje se toliko k minulosti, aniž nimžto se táhnou ti, kdož o věčném panen
o budouc_no_s_t_i____čeho
stanovuje,
Na tom'vé
ství Marie Panny nedobře smýšlejí, nejsou než
škero závaží celého vypravování tohoto záleží, příbuzenci, strýčenci a tetenci Jeho, jak o
12, 46. šířeji se projádříme;
žeÍ'ÍKristus nadpřirozeným spůsobem, nesjý, tom dolejth.
chaným, nep0jímatedlným během narodil se; sic jinak“ pročby „byl „Kristus Janovi evan
co se dále později stalo, o tom co včetne., gelistu _mateř___
svou poručil ? "Ceiá' Starožitná
míštnénsvaílimtš atc“ zhola vykládatinea, církev neví jinak,“qrleč že Maria ustavičnou
mínil; heselslnymi tone mluvení'spůsobu, že ' Pannou zůstala. uiž mravně povaha Jose"

illeionš i, 53—25. Narození káně. .  li, l_iž.

fova a Mariina toho nevyhnutelně vymáhá;
Josef celou bláhu svoji nalézal “toliko ve
sloužení Synu Božímu apanenské matcejeho,
aniž mu na mysli tanouti mohlo poznati té,
která byla v lůně svém Syna Božího cho
valaa která dříve raděj mateřství Božího
se vzdáti nežli panenství porušitivolila. (Luk
34Í—..)
Podle čehož sv. Otcové slovaEzÁd,

....
_.—

2.

Brána tato zavřená bude; nebudei otožrdna
a muž nepůjde skrze ne', nebo Hospodin Bůh
žsraelsky' vešel skrze ní o

Wieland mudrců,
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(lhledneme-li se na kapitolu celou, spa=
třujeme, že dvojívěc dovodí v nísvatý Man
touš: i. Pojití Kristovo od Davida a tudy
královské právo .i'eho
čctí a narození

Jeho,

2.. “\Tadprirezene pem
čímž

klic

K OLHLQLLJ

temných míst Zákona starého poskytnut
Nemělo, pak narození Páně počítají está-=
vati, nébrž světu _ve známost uvedeno nýtí;
o tom sve Matouš jedná v nášledující hlavě..

přečistém panen—v

ství Bohorodice vykládají,

hllava H.,
Příchod mudrců.. 13.

na

do Egypta. 16., i své věnovali jemu dary, zlato,kadidl

Vraždění díiek Betlémskýclz. 1.9. „Než-vrat

z Egypta.

1. Když tedy narodil se Ježíš v
Betlémě Júdském za dnů Heroda krále,
aj mudrci od východu přibyli do de
rusalěma, 2., řkouce: Kdež jest nam-=
zený král židovský? nebo jsme uzřeli
hvězdu jeho na východu a přijeli jsme
poklonit se jemu. 3 Uslyšev pak Hem
ródes král zkormoutil se a všechen Je
rusalem s ním, d. l shromáždiv ve—
škery velekněze a zákoníky lidu, tázal

myrhu. 12.. I dostavše odpovědi ve snách,

aby se nevrátili k Herodovi,jinouceston
se odebrali do krajiny svě.
Narození Spasitelovo z Panny bylo před—=

povědíno skrze proroka aMatouš výslovně k
tomu proroctví

volal se.

Leč neméně předs—

věštěno bylo místo, v němž se měl naroditi
a doba, za kteréž na světpřibyti měl K tomu
problédaje svatý Matouš vypmavuje: Když
tedy se Ježz's na? odd v Betle'me Júdskěm za
dnů Heróda krále, aj mudrci od výehodupri-=
byli do'JernsaZéma řlmuce: Kdež jest nama
zený Krát židovský? nebo jsme uzř'eit hvozdu
jeho na východu a přejeli jsme poklonzt se

se jich, kde se Kristus má naroditi?
5. Oni ale řekli jemu: V Betlémě Jud

J“.,emu “Neudává sv Matouš zevrubněji,

skými;

Zákona dotýká (o čemž na svém místě) kra—

kdy

ském-g nebo tak psáno jest skrze pro—_ Kristus se narodil, všeobecně jenom pravě
za dnů Hero'da krále Heródes král, jemuž
roka: 6, A ty' Betlémě, "země Júdova, přezděli jméno Velikého, etec ble óda Antipy
nikoli nejmenším nejsi mezi knížaty júd— a děd Heroda Agripy,ooniehž písmo E\
ového

z tebe zajisté vyjde vojvoda,

loval skrze 37 let a nastává otázka, kterého
léta vlady't—teiodovyPán náš narodil se Že
to za posledních panování toho let se dále,
vysvíta z věcí nížeji pověděnýeh v 15., kdež
o smrti Ineródově řeč jest Ale přece o tom,
do Betléma řekl: Jděte a vyptejte se kterého zevrubně roku se dále narození to,
pilně na dítě; a když naleznete, zvě velmi se rozcházejí chronologové, v tom je=
stujte mně, abych i já. přijda poklonil dině se shodujíce, že ovšem narození to
dříve se stalo, než obyčejný leto
se jemu. 9. Oni pak vyslyševše krále mnohem
počet určuje Herodes zajisté umřel l 750
odjeli. A aj hvězda, kterou uzřeli na po založení městaŘímaanarození Páně klade
východu, předcházela je, až přišedšista se obyčejně na rok 734 po témže založení,z
nula nad místem, kdež bylo dítě. ILO, čehož na oko se vidí, že aspoň 0 čtyry léta
Uzřevše pak hvězdu zradovali se radostí méně než by mělo se čítá aže narození Páně
před léto 790 kiásti dlužno lTjsou mnozí,
velikou velmi, M., A vejdouce do domu jenž
na tom dokona ustrnuli, -- abychom o

—
jenz spravovati bude lid můj israelský.
7 Tehdy Herodes podtají povolav mu—
drců vyzpytoval od nich čas hvězdy,
kteráž se ukázala jim., "8. l. vypraviv je

nalezli dítě s Marií mateří jeho, apadše
poklonili se jemu, a otevřevše poklady
Evang, sv. Mat,

podmínkách

jiných

mlčeli

—-—že Pán

náš

třetího roku před smrtí ;..„eróda V se naroa
-

o.
ig)
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Matouš il, 'i'—52. Příchod mudrců,.

díl, tedy l 74? po založ. Říma;

ti tudy o

sedm let chtějí drive počínati časořadí křen
stanské, odvolávajíce se zvláště na dvouverší
naše a jmenovitě na hvězdu, která se tehdá
ukázala, o nížto se hnedle místnějirozšíříme,
maličko něco dříve o- věcech v prvním v.
dotčených předeslavše
O částici dě, již iatiník přeložil ergo,
mluviti nám netřeba, poněvadž obě slova pře-=
chodna jsou. Aniž nás dotýká, že se vřeckém
textě čte Io'vdaaac,Vulgáta pak píše Jadae,

tamten o krajině, tato o pokolení to jméno
slyšíc, poněvadž naše v Júdske'm (Betlémě)
k obojímu dobře přiléhá. Přidává pak \! Be
tlémě Júdske'm pro rozeznání ho od Betléma
jiného, jenž ležel v Galilée v pokolení z'a
bulonském Jos.. 19, 15. Júd„ 12, &. Betlém

'Júdský rozkládá se jižně asi dvě hodiny od
Jerusaléma a slyne co rodiště Davida krále,
z jehož kolena Kristus se narodil a kdež
i sám Kristus tolikéž podle „proroctví Mi
chéova, () němž doleji, naroditi měl se,.loscf
a Maria bydleli v Nazaretě a přibyli do Bet
iéma judského za příčinou provolání císaře
Angusta, aby každý rodák dal se tam za
psati, odkud předkové jeho pocházeli.. Tak
příkaz císaře musel

pravdě

proroka

Slou—

žiti a ovšem zdáti se může, že veškeren
obor světa nebyl za jinou příčinou popsán
leč aby..Pán _obo'r'usvěta mimo vlast svoji
se nenarodil. Padavaním slov za dnů Hadala
krále prohlídá Matouš ku. proroctví Patrif
arcbyJákoba Gen 49, 10, dle kteréhož ten-»
kráte se měl naroditi Spasitel světa, když
žezlo a berla krá 'ovská od Judy a vůbec od
lidu israelského se přenese na cizozemce

Tím zajiste' byl; eródes Iduméan, syn Anti
patra, správce kraji ny ídumejské, od Ěímanův
Židům za krále vnucen byv, vládu svou vše
lijak raždami upevniv a železnou berlou lid
židovským
řídě
Za jeho tedy vlády ejhle pažbyli ,mcďf
cová do Jerusctlěma,* částice ejhle, jak již
výšeji praveno, neočekávanost věci, o níž se
vypravuje, na um flava= Mudrcův těch jistě
nikdo v Jerusalémě nenadál se. Kdo, odkad
ti mudrci byli. a kolik ji eh bylo, těžko ba
nemožno určitěji udati. Slovo, jenž v naší

nikli, aby nového krále v J'erusaiémě blee—
dali. Leč jiným se dobře vidí, že slovo magi

na lepší rozum bráno býti může, a- tikiadou
magy ty za učenceamudrce. Tuto domněnku,
jakožto ještě'všeobecnou, jiní místněji určují
odvolávajíce se _při tom na nej-starší svěde=

ctví Ptoloméa, oPrfyria, Jana Zlatoústa,Suidy
a j.

Dle toho byli magové kněží v Medii,

potom i v Persii a Babylóniig"ti žviáštní
kastu činili, hvězdářstvím a vůbec

přírodo—=

vědou se zanášeli a k veliké slávě azname
nitě vážnosti dostihli obvěejně íadu královu
stanovujíce a vliv veliký na záležitosti státu
majíce. Ano Filo (de spec. leg) praví, že u
Peršanův kralevic říši ujíti nemohl-, leč dříve
po některý čas mágem pobyv. Odtud bez
mála jde, že se tito východní mudrcové podle
tradice Králi zvou; vznešeného rodu a což
nadto výše, královské myšli dojista byli
Příchod jejich do Jerusaléma a tojejich
ku Kristu Pánu přivinutí, jímž se prvoti
nami z pohanův na víru obrácených stali,
jest děj předůležitý a rozhodný, protož ne
mohl ostati beze zvláštního v Starém Zákoně
proroctví a dvojí věštba, která se na událost
tu potahovala Z, 71, 10—15aJes 60, 1——
10.
o králech mluvíc, zdála se rozhodovati, že mu
drcově ti králi byli. Kolik jich bylo a která
nesli jména, o tom nás podání ač nedocela
shodná vyučují. Někteří čítají dvanáctero
mudrců těch, leč důvodněji se drží cun—av"
již od dob Leona !, že trě jich bylo, poněn

vadž také trě darův obětovali jakož i trojí
plěmě lidské, platně Jafeta, Sema a Obama
zastoupali Jména jich od dvanáctého teprv
století se kladou, Melchior či Melichar, jenž
Semity, Kaspar, jenž Chamity, Baltazar, jenž
Jafetitý zastoupal. Při tito mudrcové vrá—
tivše se potom domů víru Páně hlásali a co
mučeníci zesnuii Ostatkové jej,ich vypravuje
podání, z Cařihradu do Milána a odtud od
Bedřicha Barbarossy ve dvanáctém století
do Rýna-Kol na přeneseni byli, kdež se po—

savade s uctiv'ostí ukazují
Přibyli oni, jak

sv. Matouš

dí, od vý—

chodu.. Řecký text čte plurálně Od vychodun
což podle některých značí, že nebyli všickni
z téže krajiny, nébrž že z různých zemí do
řeči sluje mudrci, zní v řeckém mágové, pří Jerusaléma zavítali,zázračným vedením Božím
buzno jsouc s naším mohu lat magnus, ř.; sprovázeni a vespolek uvedeni byvše Leč
něm něm machr?a tudy původu indoevrop
lépe jiní ostávají při přeložení vulgáty a
ského, nepak semitského, jak se bylo ač ne= plurál ten beiou v ten smysl, že jím vše=
důvodně za to mělo Pokládali někteří ze obecně toliko se udává, odkud přibyli jsou,
Podle čehož, ve—
starých, nižšího významu slova magus se totiž z krajin východních
držíce, že byli čarodějové akouzedlníci, kte= zmeme-li, že z jedné krajiny došli, nejpodo»
řížto nečhavše hřišněho zaměstnání, na po— bněji by pokládati se mohlo, že z Arabic
kání se davše a na milost od Boha přijati pocházeli, jak tvrdí sv., Justin Tryf. 77, 78,
byvše za hvězdou jim okázanou cestu pod 88. 102. 106. a Tertull., jenžto jezakrálemá

Matouš ll, l —l2.

Ěříehod mndred.

%

(Mare. 3, id.), Origenes (Cais., l.,50.)z_í_lhal_ byli.. Leč oni sami udávají pramen, odkad
vědomost tu svou čerpali. Uzřelz“jsmehvězda
déy býti je praví. Jiní za to mají,žezPersie
přibyli, z íránských. „prý vysočin, kdež od Jeho na východě. Slova poslednímoheu bud' ku

starodávna nepokáleníostatkově pranáuky sv. hvězdě v ten smysl se potahovati, že uviděli
patriarchů se zachovali a ona čirest a pou hvězdu když vycházela, aneb se to brátimůže
host mravů se udržela, pro kterouž oni re o krajině, že'hvězdu tu ve východních kra—
presentanty svaté snahy ačáky veškerého pe jinachuhlédli a že sejim tamukázala. Druhý
kolení lidského býti mohli. (ž. 71, 7—11) výklad jest místnější, anot neni příčiny,proč
Na otázku, proč právě do Jerusale'ma by byli udávali, že hvězdu tu hned přivzchá
šli? odpověď příhodně se snadné dává, že zení jejím spatřili. liší hvězdu Jeho, hvězdu
totiž král nemohl jinde lépe hledán býti leč krále onoho, která nám totiž enarozeníjeho
v městě královském, Ale také prozřetedlnost zvěstovala. Pověst ena vůbec a vesměs roz—
Boží“ k 'z'ahahbe'ní Zidův, spolu pak ik utvr— hlášená o novém. ze židovstva králi a vla—
daří světa 11mudrců našich, jak očividně spa
třujeme, určitěji zněla a připojena byla k ji=

zení ělevěčenstva' ve víře tak události ty na
strojila, aby dřívější to od pohanův Krista
poznání vůbec v lid židovský prohleslo, což
nejlépez města hlavniho díti se mohlo..
Ještě nás stavuje na cestě k dálejšímu
výkladu jedna předůležitá otázka, ktereho
roku Páně mudrcově ti do Jerusalěma a od
tud do Betléma přibyli a kterak by příchod
a odchod jich měl se sv. Lukášem, kterýž
o nich a o celém do Egypta útěku mlčí, ve
shodu uveden býti. Lečotom nížeji na svém
místě.

stému času a k jistému znamení. Hvězda
totiž jim značila příští jeho. ©dkad ale vě=
dělí, že hvězda ta narození Krále toho znam
mená-? a jaká to hvězda byla? Balsam pro=
rok druhdy za vnuknutím Božím vynesl pro
roctví

Num 241, 17., Vir/nejdehvězda „z Jákoba:

a berla z Israela povstane, kteréžto "prome
ctví se ku Kristu
pověd

odnáší..

li musela

před—

ta _jim___.spol_nkrajanů_m_ a.„'_snad soukme—=

novcům Balaamovým velmi známá býtio'Oěe—
Králové ti se táží: Kdež jest ten nav—c=kávali tedy vyjití něj-aké.zvláštní hvězdy, jenž
zeny' král židovský? Podivná ta' jejich dů-v narození krále židovského zvěstovati měla.

věra a odhodlanost!
Netáží se nijak 3 po—
chybováním: Narodil—_liž'fseftuto ten očeká—
vaný král židovský? Zřejmě, rozhodně a s
jistotou praví, jakoby veškeren svět o tom
'včdčti musel a jakoby zvláště v Jerusalómě
věc vůbec nevědomá byla: .Kdež-jest ten
král, kterýž se narodil? Mají na mysli nějaké—
ho- vznešenějšího a výtečnějšího. krále, ovšem
toho, o kterémž dávné proroctví šlo., že se
v Júdstvu narodí a celým. zavládne světem.
Slova ten. narozený &zexůeígnejlépe se prostě
vykládají, který se__
narodil. Jiným Zdá se, Že
netoliko říci chtěli, který se prá-vě a, v nově

narodil, nébrž, který se cokrál narodil, který
totiž nestane se králem Ítep'rv 'později a
snad s dovolením a urěením Římanův, jako
se to dále při ileródu, néhrž který hned
svým narozením práva královského dosáhl.
Povšechně, jak známo jest, tehdá rozhlásila
se pověst, že" podle osudu někdo z dúdstva
vládu. všehomíra ujíti má., 0 pověsti tě
Svetonius v životě'Vespasiána k. el.„ o ní
Tacitus 'v.-5. kn, hist, e, 13. stejnými téměř
slevy se prohlašují a __Josef(o válce Žid, 6,
5..čl.) tolikéž mluví o vestbě, za kterou člověk

ze' židovstva' pošlý vesmír opanovati měl.
Podobná pjedpoVídání v knize Enochově, v
žalmech Salomonnových, ve čtvrté selánce
Virgilově, ač u posledního velmi pomatené
=—a jinde se nalézají, Tudy nemůže divu ;
býti, že věštby té i mndrcově naši povědomí

Hvězdáři jsouce a hvězdy ustavičně pozoru
jíce dohlédli se hvězdy tě a ze záře její a
z postavení jejího domněli se, že ta hvězda
k Juděe odkazuje a knově narozenému králi
se odnáší. A hvězda ta je ku Spasitelivedla
na důkaz, že veškeren stav k Bohu povolán
jest a že učenostvta pravá. jestjedině, kteráž
ku Kristu vede. Ze hvězdu tu hvězdou Kri=
stovou býti poznali., to jdouc poněkud ze
skeumání hvězdářskěho, ponejvíce přece po
cházelo od milosti Boží, kteráž vniterný zrak
jejich osvítila a jim' běžpečně a na jiste- vnun
kla, že hvězda ta, kterou spatřují, narození
“Velekrále onoho značí.

O hvězdě samé také zabíhá otázkajaká
by to hvězda byla. Někteří a jmenovitě sv.,
Zlatoúst mněli hvězdu tu býti andělem ve

spůsobě hvězdy, kterýž mudrce ty ku Kristu
vedl. Jiní domýšleli se, že to povětrdň či
meteor nějaký byl; jiní ji drželi ale za kom
metu. Opět jiní mají za to, že to bylo sejití
tří hořejších planet, kteréžto se l„ let? po
založení ' nima" "po"třikráte přihodilo.

Leč ji»

ným vidí se tomuto poslednímu odporovati,
poněvadž neužívá sv. Matouš slova Jaeger
néhrž slova domin; ono že ovšem nějaké shvě=
zdění znamenati

může, doménale že VGZdYně=

jakou hvězdu aneb alesnoů světle nějake
hvězdě podobně značí. Podle čeho přemnozí
e_vlastní _„hvězdě___
vykládají,

budí již dříve na

neemírněm_ rosteru bývalé avšaš
ukryté, za;
%
R
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balené anebo vzdálené, která nyní se na oba ho krále se radovali; ale,. větší..díl zabíednuv
myšlence o. slavném. zemském králi
zem vyskytnuvši neobyčejným a novým ble= zhola. _v..
ském svým mudrce obdivila; bndto-dle jiných a slávy novorozeného krále nevida v tom
byla nově stvořená hvězda, která to nové mudrcův návěští'nic jiného, leč nové příčiny
narození Boží zvěstovat přibyla. Jak je ve» bouří a kramolů nešpatí'oval, ješto všickni
dla, nad to pak jak dlouho se na obzoruje povahu Heródovu znali, kterýž každý stín
viia, o tom kdož nás může poučiti? Svítiia-li nějakého domnělého Spiknutí proti vládě své
...._ ač byla-li to jak pokládáme zvláštní hvě-= náramným ukrutenstvím stíhal. Při té krua
zda —- rok, půl léta aneb déle, o tom-.písmo tosti- však Herodes spolu byl převeimi chytr
nic nodí a tudy ani ze hvězdy té nemůžeme a obezřeten. Dříve ovšem než o zahlazení
_o době, kterou mudrcové ku Kristu Pánu nepřátel 'jednati mohl, je znáti & sídlo jich
vyzpytovati musel. Což jiného tu činiti, nežli
přibyli, jistého soudu vynéstí.
Dvojí věci ještě maličko dotknouti nám radu nejvyšší svolatí a se tázati, kdežby se
přijde. eíodné, že ze slov hvězda Jeho druhdy měl ten nově očekávaný králi naroditi? I
Manicheové odvět0vali, jakoby hvězdami osud shromáždiv veškeré velekněze a zdkbm'ky li
člověka stanovoval se; načež ale sv.. Augu du ta'zal se jich, kde se Kristus ma' narodíti?
stin odpověděl, že-narození Krista Pána ne= Jež sv, Matouš jme nuje tuto velekněze a zd—
dále se podle'hvězdy, nébrž že zjevení se kontky, těmi se rozumí synedrion či veiera—
hvězdy záviselo ode příští Páně: nebyl určen da židovská, jížto co nejvyšší stolici o věcech
osud Páně hvězdou, nébrž Pánem určen osud náboženských důležitějších soud příslušel,
hvězdy, Druhá týká se mravouky více nežli Záležela velerada z trojí. třídy rádců, _z ven.
výkladu písmového, již ale pomíjeti se nedá. lekněží, zákonům, a starších lidu., "jak 's'e' v
3. 59,
Kdo jiné ku spravedlnosti vede, přirovnává úplnosti čítají níže k, 16, 2326,
seiv pís'mfěhvěždám Dan. 12, 3. Apoo. 2, 28., Avšak sv. Matouš tytýž část tu neb onu vy-=
jelikož svatě žije a jiným podobně hvězdě pouští n. p. 20, 18. 27, 1. a podobně ituto
oné ku Kristu Pánu cestu ukazuje. Ale ne vynechal jednoho člena, totiž starších, beze
jenom učitel takový hvězdou jest, néhrž vše— mála proto, poněvadž otázka o přibytí Mos-=
cko, cokoii_včk._hájili BOhnhlíž—iýi vede a s siášo zvláště dvou druhých tříd velké rady,
Ním přátelí, písmo, církev, vnukání vniterná totiž kněží a učitelův zákona se týkala. Pow
atd. hvězdě oněch mudrců rovná se, jenž kračuje tedy tyran. ten dokona zákonitě a
nám velí spolu to činiti, co mudrcové onino dělá, jakoby jemu na čiré.. pouhé a holé
pravdě toliko záleželo a jakoby jiných diny-=
činit přibyii.,
'
Přišli jsme, praví, abychom se poklonz'lž slů zhola neměl. Velekněz sice býval jeden
Jemu, abychom čest složili Pánu co velekrá= jenom; tuto ale více jich čítá se, poněvadž
li; vidí se, že ovšem něco vyššího v Něm se rozumějí spolu také hlavy čtyryadvaceti
spatřovali, a se Mu poklonit, poklouu svou tříd, v něž veškero kněžstvo roztříděno by—
vzdát přišli, o čemž doleji více,. Viz ostatně lo; nad to 'náměstník veleknězův avelekněží
o hvězdě té, co píše sv, ígnatius Mně.kEf,
s _úi'adů""s10ž'ení,jichž později nemálo bylo,
19., Hvězda, se ukázala na nebi nade vše-= titulu "toho“"nžívali a požívali.. Sr. 1 Pargžá.,
;chny hvězdy a světlostjejí byla nevýslovnd; 2 Par. 36, 14. Zákoníci byli učitelé zákona,
iveškery hvězdy ostatní se slunkem a lunou jimž náleželo, sv. písmo _v.přesnotě zachován
zdvořilý hvězdě tě ! Ona pak rozbleskovald vati, o něm zpytovati, je lidu. čítatiavyklá—
Září svou na veškerenstva atd,.
dati; ti ovšem„_takégíýi „soudechrozhodovali,
Aše jak uvítali Jerusalémané ty daleké poněvadž....soudcvé ti no'Zákouu se;—aan m..
pocestné a pozdravitele Bohokrále, jenž se dy u velkěvážnosti byli, jak viděti Eccli. 10,
narodil? Sv., Matouš o tom klade: Uslyšev 5., kdež se dí, že Bůh. na: tvář učeného. hj,
pak král

Her-rides zkormouttl se a; všecken

Jerusale'm s ním. Herodes se polekal a znen
pokojil čili zkormontil, poněvadž co tyran a
ukrutník a při tom vnucený Židům a od
nich nenáviděný král ne bez příčiny o trůn
se obával věda, že všechněm velice protiv—
ným jest, Což divu, vece sv. Augustin, že
pro zrození se zbožnosti bezbožnost se leká?
Jerusalémané ale se přestrašili, poněvadž
bezmála nových bouří a'tudy nových proná—
sledování se obávali, Možná, ba podobne,
že někteří ano i mnozí tomu narození nové=

zdkonžkd vzložž-ěest svou Sr., 4. Reg. 28,
1. Ezd. ?, 10, lil,
'

A jak zněla odpověď velerady?

8,

Svatý

Matouš dí: Oni pak řekli jemu .“ V Betlémě
júdske'm, nebo tak psáno jest skrze pro-roka.
(Mich. 5, 2,2) A ty Betléme, země Júdova,
nikoli nejsi nejmenším mezi knížaty júdsky'mi',
z tebe zajisté vyjde vojvoda, kterýž sprava-=
vati- bude lid můj israelsky'. Odpověď vole-=
rady zní zhola a zrovna tak, jak otázka dán
na byla; prostě jenom udávají místo z pro=
roka Micheáše k. 5, 2., kdež (jak oni to sec

Matouš

ll, 5—32.. [Přlohod mudrce.,

mi vykládali) o místě narození Messiáše
krále se předpovídá, ničeho nepřiěiňujíce a
ničeho neodvětujíce, buď z bázně přeci He.,
ródem, buď z nevšímavosti a vlastní nevěři
vosti. Slova, jak je tuto uvádí sv., Matouš,
odchodna jsou poněkud od textu proroka
Micheáše, leč různost ta pochodí odtad, že
evangelista ne tak slova jak raději výklad
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vání se mudroův do Jerusaléma hvězda jim
ukryla, aby tudy vznesl se potaz na zákoní

ky a mudrci dvojím důk'azem,_ hvězdy _& pie
sme„ přesvědčení o pravdě narození velekráw
re“ nabyli. Písmo. St % svědčí o Kristu, ale
i v celé'_přírpdě__
rozstaveno jest písmo, jenž
o něm“svrchované Svědectví vydáváá netřeba
leč smyslů vnímavých a pochonné mysli„ a.
slov prorokuvých předkládá; aneb, jak se bychom svědectvím těm jak druhdy mudrce—
druzí domnívají, slova klade tak,""jak od zá vé vyrozumívali.
koníků vyložená byla. U Mich. 5,2.. “zní
Chytře, obezřetně a obmyslně si při tom
místo to: A ty Betléma Efrata, ač maličký počíná Herodes., Tehdy Herodes, vypravuje
jsi v tisících júdsky'ch (avšak) mi? vzejde z dále svatý evangelista, tajně povolav mudz'u
tebe,jenž bude panovníkem v Israele a výcho-' cův vyzpytoval od nich čas hvězdy, kteráž se
dove'jeho "od počátků ode dnů věčnosti. Celý zjevila jím. Í odpraviv je do Betléma řekl:
rozdíl záleží ve čtvero různostech. Nejprvě Jděte a vypteíte se pilně na dítě, a když na

Matouš slova prorokova Betlángltlfrata změ
ňuje na. slova Betlěme země júdska',

leznete, zvěstujte mně, abych %"
jd přijala por
či po— klonil se jemu, Herádes tehdy, když byl již

kraji judského, což se stalo pro lepší roze
znání toho za starodávna Efrata přezděného
Betléma od Betléma v Zabulónově pokolení.
Další různost spatřujeme v tom, že prorok

proroctví od zákoníkův vyslyšel, k sobě Inn-=
drce volá tajně, __abypředešel veškeré bouře

a kramoly 'odtad snad povstati mohoucí. l
otazoval se jich snažně o času, v němž ta
klade maličký jsi v tisících júdsky'ch Či ra— hvězda, kterouž posud svítiti pokládá ((patron
pšvao'praesj, “ukázala se, aby dle toho vy—
ději dle h_ebro menší jsa než abys ___byl__
mezi
tisíci júdsky'mí ,*ješte ' SV. Matouš kladeí ne'-'s měřiti mohl čas narození dítěte, jehož bezžia
jso" nejmenším mezi knížaty júdsky'mz'; což ač= votí již obmýšlel. Hleděl bez pochyby všeliu
koli opak slov prorokových se býti zdá, pře jak se v mysl mudrcův vlouditi a důvěru
ce docela se srovnává s ním, jestližejen jak jejich sobě získati obyčejem svým přeobmysl=
toho vazba vymáhá, přimyslíme částici ačko= ným; ale posléze ošálil se sám. V tom
li., Dále klade se u proroka tisící, jemuž zajisté viděti"m0udrost Boží, která zničuje
Herodes___ nešel_ s
Odpovídá.knížaty u Matouše; leč místo tisíci __veškerý výmysly lidské.
má se přeložiti tisícníky t. j. knížaty nad tiu mudrci, snad pro uvarování veškerého povy—
sícem, anot slovo hebř. oboje znamená. ()a ku a všeliké pozornosti; tím zmařena veškeu
statní různost podle Vulgáty docela mizí; v ra lest jeho tyranská a veškerá obmyslnost
řeckém textu ale místo bude spravovatz' čte= jeho spatřína býti nemoudrostí a pošetilostí.
me (u Mt.) bude pástz', což na týž smysl Mudrcově bezmála přetvářeně jeho k novému
vybíhá, poněvadž v písmě sv. jakož i jinde králi úctě věřili, ale proto přece neměla tej“
n. p. u Homéra (H. 2, 205) králevé pastýři“ na ostati lest ta jeho před tím, jenžto se co
světlo světa ukázal,
lidu slnjí- a slovce pasti lid,jemně,dobrotivě
O tom dále se praví: Omi“pak vyslyšeu
& vlídně spravovati značí. Poslézevy'necháa
na jsou slova proroka Micheáše poslední, ji— vše krále odjeli. A aj hvězda, kterou uzřeli
miž se božství Kristovo doličuje, totiž: vý" na východu, předcházela je, až přišedši star.-'
chodové jeho od počátku ode dnů věčnosti; nula nad místem, kdež bylo dítě. Uzřevše
vynechána'byla od zákoníků z příčin výšeji pak hvězdu, zradovalí se radostí velikou vel—
udaných, anot nevolili více říci než co; říci mí. Smysl veršův těchto vesměs rozumu
museli. Ukázali kněží ti“ jiným "dráhu kn nejsprostšímu přístupen jest; avšakjde—liko=
Kristu, samiuale z _nevšímavosti, “zabředlosti mu o jasné ponětí události tu o hvězdě pra-»
ve věcích světa a z bázně-před- Heródem o= vené, ten s nemalou nesnadou se potkává.,
povrhovali touž dáti se spásy cestou. Jejich Mudrcově tudíž vyslechnuvše krále ještě ten
výklad byl prav a pravdiv, což ovšem nedá hož večera odjeli a cestou se brali _v' noci,
io se náhodou, nébrž místu tomu proroka jakto na východě obyčejně se stává. Ale
od dávna podle podání v ten smysl rozumě kterak se jim hvězda reo“ ukázala a kterak;
10 se; a nad to se vyplnilo tu Je.. 11, 45—— je předcházela, ješto žádná hvězda „od seve—
52, že nemluvili sami ze sebe a od sebe, ru k jihu- se nehýbá? Nadevše ale, kte
nébrž poněvadž velekněží byli, tedy mimo rak hvězda státi mohla nad domem, kdež
nehodnost svou, ano mimo vlastní

v_ěd_omí__
Dítě bylo, tak aby se poznalo z postavení

svoje dali pravou odpověd., Sv. Augustin hvězdy, že ten jest příbytek toho, jehož hle-=
(sermg 200 in- Epiá) ' dí, že se za přibližo= l dali? Nutně, zdá se nám, pokládati se musí,

že hvězda ta jim na východě se ukázavši d'anův obyčejno sice jest (Gen, 43, th %
Žil-„);
ustavičně jich nerodilaa bud' již dříve bud-' Reg., 110, liší i Reg—„11.0,21. ExchA,
ie výbor těch darů a to o nich v Z, 71, a
dojista blíže Jerusalěma jim zmizevši; tím
přinuceni byli _v dorusalémě se ptáti, což i Je. 60. proroctví cosi tajemného a význač—
státi se muselo, aby tajemství vtělení Božího ného do sebe má. Jakož pak veškeří svatí
israelitův tajno nezůstávalo. Ze slov kterou otcové od nejstaršího Ireněa (haero & ro.)
azřeli na' východě dalo by se mysliti, že v těch dai—íchnáznaky božských pravd spa"
hvězda ta na východě jim se ve stranách třovali. Zlato dle nich obrazovaio králov»
země júdské ukázala, a po některý a snad skou, kadidlo božskou Krista důstojnost,
drahný čas jim utajivši se nyní opět, když or:/„prhapak člověčenství jeho a jeho smrti“
byli z Jerusaléma vybyti, se jim zjevila, po— podrobeno'St výž'n'aínenávala, Myrha jest chuti
čátek s koncem cesty siuěujíc'a dovodíc jim, trpkě a tady ji mnozí oznakem ctrap Páně
býti píší; leč poněvadž ve tvrdém stavě myr==
že .pravdivého .výkladu písma. .bviivdvrvsa"
levně došli. Jak veškerý cesty Páně, tak i ha s kadidlem téměř za jedno se klade, tudy
tato nevyzpytna zůstává lidské mysli, a jisto smýšlejí jiní, že mýrha "_telmtá"co mast__krá
jest.; že Duch svatý vůdcem jejich byl., jenž lovská tu se má slyšeti, kteráž oznakem jest
všech milostí, jichž nám Kristus vůbec vy“
je tajemným činem za hvězdou vedl. Stenata
dobyh byv k úřadu svemu apoštolskému
(Šoler)aneb šozádn, postavila se či postavena
byla-ocen 'zájiště čtení přichází s tím roz— dle Js. Gi, L zvláště od Otce pcmazán lDo—
dílem,. že poslednějším čtením, osvědčeným týkáme mimochodem, že tíž otcově trepolo
rukopisy B C i) zvláštní řízení ]Boží se více gicky vykládají., kterak zlato lásky, kadidlo
než prvním naskýtá) hvězda nad domembez= poklony a modiiteb a myt'hu zapírání sebe
mála tak$ žezáři svou nadpřirozeným během z pokladnice srdce svého Kristovi obětovati
v plné míře naň vylě'vala. Známe sice z a— máme, jakož i že chrámové naši jsou pravý
stronomie hvězdy nenečetné, jenž najednou Betlém, kdež se Kristus denně při mši svaté
přesličným a přesilným leskem vzplanuvše zázračným a přetajcmným spůsobem na ol
neočekávaně a z nedojípky blesku zbaveny tářech rodí
Avšak mnohem více o víře jejich než ti
bývají a z obzoru našeho se ztrácejí. U de—
vatenácti takových hvězd již i občasný běh darově svědčí to, že se jemu klanělž Na vý=
od astronomův vyměřen, v němžto záře na— chodč sice klaněti se králům, vladařům a
bývají a opět jí pozbývají. Avšak ač nám vůbec vznešencům ve zvyku jest; ale dítěti
to nějakou obdobnost naskýtá a divové Boží v p_lénkách a v chudoběse klaněti'iiemohl
obyčejně základ a takměř podstavek ve pří leč „ten,"kdo. nadlidskou.._důstojnost_Y. „něm
rodě mají, nelze přece jinak souditi$ než že poznával., jakéhož poznání se vladykám mu=
objevení-se hvězdy té není menším zázrakem, drcům dostalo. Vizte, dí sv. Bernard (šerm.
než objevení-se andělů pastýřům a nežli jiní 3., de opít), jak očitcí a vídor'na'jest vím ;
divové' po celý život Krista Pána jako pa— zná syna Boží/id““v"utajení; poznává ho na
prskově z Něho co středu na veškeren oba dřevě pnějícz'ho,poznává umírajícího; lotr na
vod světa se rozplývající.
podle, magove' ve chle'vě'ho poznali. Pro tuto
V postupu vypravování svého mluví sv., jejich víru je Pán vzal pod svou zvláštní
Matouš o domu, v nějž vešli mudrcově. Nebo ochranu, jak dáleji sv, Matouš vypravuje:
dí: A vejdouce do domu nalezli dítě s Marií I dostavs'e odpovědi ve smích, aby nevrátili
mateří jeho, a padsve poklom'li se jemu„ a ote— se k Herócloví, jinou cestou se odebrali do
vrouce poklady sve' věnovali jemu zlato; ka— krajiny své. Právě teď, když jim neméně
didlo a myrhu. Pán ovšem narodii se ve než dítěti strojila se osidia a smrt se od
chlévě, ale kdyžcdbavilo se množství lidí Heroda připravovala., ve snách odpověď ' čili
návěst Boží obdrželi, aby nezahýbali více a
do. Betléma __přibyiých,tedy Marii bezpochyby
se otevřel dům v siaméinměstě'a v tom do= neodšinovaii se zpátky k Herodovi, něbrž aby
mě zdá se '-— nebot mno'zí sv. otcově dům z přímá do své se vlasti vrátili. Znenáhla,
o chiévě vykládají ——nalezli dítě s Marií
dí SV. Zlatoúst (hem. ?. in Mt.), k vyšším
mudrcově “svatí. Josef bezmála právě odešel věcem magově podnožšeni jsou. Nejptvéítvězda
a při těch východních mudrců poklonácn nen je ku Kristu vede, potom z prorockýohwpísem
byl přítomen; stalo se to snad řízením Bo— učení berou, posléze odpovědí ' Boží účastnýmc
žím, aby poně za otce dítěte od mudrců po= se stávají. lí v tom se nám" náuka dává,
važován nebyl., Ten důvod aspoň někteří
abychom sloužiti majíce Kristovi nezahýbali
udávají., ačkoli z darův, jež mu přinesli., jde., a nezabíhali nazpět k hříšnému již opuště=
že většího něčeho se o dítěti tom domíněii
nému světu. Není dosti ve hříšném stavě
Vznešeuějším pánům dary přinášeti u výcho— někdy _k Bohu se modliti, anot i Herodes

dopouštět mudrců-m poklona učiniti velekrá
lovi Kristu; v tom záleží pravá pobožnost,
nevraceti se do stavu hříšného nažpět.
.

a_n..

Jsme u koncevýkladu o přibytí a od

ehodu magův Kdož ěta písmo o nich ne
uboiéval pro krátkost vypravování toho? Koli
otázek tu na mysi tane čitateli, na něž od
povědi se nikdá nedovoláme! Ovšem pak
nebudeme se také to jimi zabývati Jedné
toliko přece dotknouti volíme ladytotiž mu—
drcové do Jerusaléma a tudy do Betléma
přišli? Bylo-li to druhého léta po narození
Páně, jak se zdá vysvítati z počítání Heró
deva a z jeho dítek do dvouletých vraždění
podle času, jejž vyzpytoval od mudrců? Čili
to bylo dne třináctého hned po narození
tom,jak podání staré praví, podle čehož FO“:
sud třináctého dne (6. ledna) svátek zjevení
se slaví? Dokonalého a historického pojí-»
štění tu jak patrno dejlti nelze ]Dromedář(a
mudrci na dromedářich bez pochyby“ješi) za
den udělá tu cestu, jakouž kůň za osm dní a
vykoná dráhu ctyrydeeti hedin; a tudy mu
drci ovšem zvláště byli—li z Arábie neb z
Persie bližší, za řešenou dobu třinácti dnů
na dromedárech dobře do Jerusaléma při
byti mohli. Leč toho jako i jiných věcí při
své míře a váze necháváme (viz Luk. 2, 39.)
a raději mysl obrátíme k tomu, co se po
jich odchodu stalo., O tom dí sv, Matouš

dále:

13. Když pak oni se odebrali, aj
anděl “Páně ukázal se ve snách Josefovi,
řka: Kataři a vezmi dítě a matku jeho .
a utíkej do Egypta, a bod tam až po—
vím tobě; nebo Herodes hodlá dítěte

hledati, .áby zahubil je, id On pak
vstav pojal dítě a matku jeho v noci a
odebral se do Egypta a 25.5,byl tam až

do skonání Herédova, aby se napiniio,
což povědíno jest ode Pána skrze pro
roka řkoucího: Z. Egypta povolal jsem
syna svého,
Co tuto vypravuje sv. Matouš o útěku
do Egypta, nestalo se hned po odjetí mudrců,
nébrž maličko později po obětování Krista
v chrámě. Snad v Jerusalémě, kam se vy»
strojili na ono obětování, anděl se jim zjevil
a oni odtad, všecko po zákonu učinivše, na
onen útěk do Egypta se vydali, tak že mezi
slova Lukášova '2, 39. když vykonali všecko
a další vypravování jeho o návratu do Ga—
iil-éy útěk onen do Egypta vřaditi přijde
Mohio se to všecko ve přemáio dnech státi,

ač bylo—liBohu kvapiti, jenž Is 29,114 1
Cor 1,19 zničuje moodost moudrých „li-.=
ným ale vidí se, že mudrcové přibyli později
a že Pannu Marii s pacholátkem v Betlémě
nalezli nehned po narození, nébrž druhého
léta, když byla při svém na svátky Jíerusam
iémského chrámu navštívení také do Betléma

došla, aby ehlédla to misto kdežjí Syn Boží
se parodii '
Leč nechajíce toho o své míře a váze,
přikročme k otázce, proč Kristus, Syn Boží,
hned na prahu života svého měl útěkem sebe

chrániti? Věc ta zajisté mohla Josefovia
Marii podivná býti, že ten, jenž spasiti má
veškereho israeia, nyní sám v útěku spásy
hledati musí Odpovídají však šv Otcové,
že dále se to dílem, aby ukázal se Kristus
pravym býti čiověkem, všeiiké lidské otrapě
dobrovolně podrobeným, dílem, že se nám
měl dáti příklad i na Ježíši i na Josefu a
Marii, kterak do Boží vůle podle vzoruJeleh
ve zlých nehodách se podrobovat) anad tím
že nám. žíti jest mezi neznabohy, nereptati
máme; dílem pošléze, že ovšem v jistý čas
nepřátel utíkati můžeme. Mohl Bůh, vjehož
rukou všecko jest, ukrátiti zivot ilieródaa
sprostiti svatou rodinu zcela toho pronásle=
dování; ale chtěl On naučiti nás, abychom
pro vysvobození církve a nás samýchznehod
neočekávali zazrakv, nébrž radeji žádali o
ÉWDBÍIVDSĚ
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ze Panna Maria v Egyptěprávěpřitulku
hiedai,a staio se podlerozkazu andělova, po=
něvadž země ta Heródevn žezlu nepodléhala
atudy svatá rodina tam sebou beZpečnabýti
mohia Židé od starodávna v zemi té uto-
čiště naiezaii a od času k času mnohé osady
židovské se tam zakládaly; až i asi stopa—
desát let přede Kr. P Oniáš u neontepom

blíž nynějšího Keira chrám vystavel iam

rodina svatá bez hluku a povyku dojíti a
přebývati mohla bezpečně, anot co ročně
téměř se tam židé z Palestýny před ukrut
ností iieródovou utíkali. Ústní podání jme=
nuje hiatarii osadu mezi Leontopelemailelim
polem coiitoěiště, kdež svatá rodina se zdr=
ževala, a mnozí sv otcové potahují k tomu
egyptskému přebývání slova proroka lis 19,
i ' Alí Hoepoglín vstoupí na oblaka a; vejde
do Egypta,1pohnou
se MoCŽlyeqyptske pořad
tvare j,eho a srdce Egypta, schřaďne upro—

streď něho Knihy apokryňekých evangelií
(de nativ Mariae, evgl infantiae, histor. Jo=
seph, a podooné) mnoho divů a zázraků od
Krista dítěte tam činěnýeh vypravují, jenž
snad na základě tohoto místa prorockěho
neslušně vykládaného povstali Ukazuje se
u dotčené Matarie studánka divam ze suchow

4,5,

Šllntouě o, asmat, nás

do “Egypta __.-a, ne--na. lltfažděni ditete Betlémských. _

jia-ru pro uhašeníž ízně blahoslavené Panny
vyvedená, jakož i Zsylstomorčili smokva,

terá

touš to, čeho dle krutě povahy Herodovy
se od něho očekávati mohlo

se svaté rodine otevřela a ji před nepřátely
ukryla. (Viz Cestu Krištola Haranta ll 55,

ld Tehdy Herodes uzřev, že olda—
mán byl od mudrcu, rozhněval se ná
šinou přícinu toho do Egypta útěku ua ramně a postav usmrtil veškerá pacho=
dává sv Matouš Sám, an dí: aby se napl— lata, kteráž byla v Betlémě a ve všech
nilo slovo Páně (Os. 11, fi.-:) Z Egypta jsem
povolal syna svého., Slova. ta se na. dotče končinách jeho ode dvou let a níže,
56. a Noroval:

All..)

ném místě u proroka pronášejí k lidu isra-= podle času, jehož se hyl- doptal na mu—
elskému, jak čtoucímu patrno jest; avšak drcích, 117, Tehdy se naplnilo, což po=
poněvadž 'lid _israelský byl co hromadný a vědíno skrze Jeremiáše proroka řkoucího
označný syn Boží obrazem .pravěho._ Syna
Božího Jesu Krista, ovšem 11větší míře slova 18.. (ler. till, lě.): Hlas v Rámě slyšán
ta zřela a prohlédala k bytnému a přiroze= jest, pláč a kvílení mnohé, Ráchel pla
němu Synu Božímu Dvakráte naplnilo _se čící synů svých a nedávala se potěšiti,

proroctví to; líterně a dle nejbližšíhooísmene
na leraelitech, když Bůh je do Egypta poslal
a odtud mocnou rukou vyvedl; tajemně pak,
podmyslně čili v dalším smyslu a úplně na

Élstu Pánu, jelikož Duch svatý nastrojevav
slova prorokova nevolili zůstati při pouhém
synu přisvojeněm či adoptivněm, lsraelitech
totiž, néhrž hned pi tom prohlědal k Synu
jednorozeněmu Kristu, jehož do Egypta útěk
a z Egypta navrácení oněmi lidu israelského
příběhy nápodobeno, navěStěno a “předehra-=
zeno bylo Redina Jákobova zachována v
Egyptě v ryzosti a pouhosti své národní; i
Kristus měl život tělesný v Egyptě ochrá

niti Lid lsraelský byl kořenem a lodyhou
květu, jenž jest Ježíš Kristus "
Nedíaanděl Josefovi? aj já vyprovodím
a ochráním tebe nacestě, poněvadž veškera
ochrana pocházela od'dítěte Krista samého.
Nad
sv. Chrys Páně
_(h. 8) zasvěcen
vysvětluje,
kterak
Egypttopřítomností
a jakov
ráj obrácen byl, anot odtad tamto vzkvítala

věra a nebesa ak neskvěla se hvězdami jak

Egyptská země celami _panen a poustevníků,

proto že jich není.
Oklamána se domníval Herodes od ma
gův a tudy se velice rozhněval a rozjitřil se
náramně, ač oni ho nebyli oklamali, něbrž
on sám sebe omýlil za to snad maje, že oni
s rodiči nacholete novorozence proti němu a
proti jeho královské vládě ve spikli. Bez
mála napřed čekal a čekal a snad příčinu
nevracování-se magův nejdřív v nenaleznutí
toho, jehož hledali. a tudy ve studu mudrcfiv
pokládal; ale když potom nová pověst se o
Messiáši pacholeti roznesla, když snad 0 do—
jití pacholete do šerusalěma a jeho tam obě
tování Heroda zpráva nějak došla, tu nevolil
váhati a odtahovati déle, nébrž jak k ukru
tenstvím vezdy hotov býval a vůbec úmysly
svoje rychlým spůsobem uskutečňoval, tudíž
bezživotí novorozen
nátka zamyslil Aby ale
na jisto šel, největší vraždě své prostran=
ství i co do času, i co do místa dáti se roz
hodlal. Poslal totiž hiřice _a katany své a
přikázal jim pozabíjeti veškera pacholata,
která dvou let v stáří nepřesahovala, neto
líko v Betlémě, něbrž v celém obvodě či v
celé župě jeho. Činil to podle času, jehož

jenžto se Kristu docela oddali a pro něho
milerádi krev svou vylěvali Posléze útěk
ten Páně vypodohňuje odmítnutí a takořka se byl na mudrcz'ch doptal. O času tom my
vypuzení náboženství křesťanského od židů nic místného věděti nemůžeme, neznajíce,
a Jrijeti ho od pohanův. Gstatně již jsme kdy hvězda ta se zjevila, to však zdá se
výšeji o nemužnosti jednali, místněji udati, podobné býti, že hvězda vzešla _ťoři
,)ocetí
joo jak drahný čas se Pán v Egyptě zdržo— _lPáně,a že mágové casteji vídali ji, až vmý

val, ktefrážto neurčitost nechodí odtad, že
nevíme, kterého léta po založení města Říma
se Pán byl narodil
.
Herodes mezi tím očekával, že se k
němu navrátí mudrcově a návěští jistě c na—
rození krále nového jemu donesou Leč na:
darmo jich
čekal,
an obrátil
Bůh byl Což
jak tedy
jsmeU
slyšeli
jinam
kroky
Herodes

učiniti umíní, ten ukrutník, jenž l—lyrkána
ll ,
Aristohula HL, ano i Mariamnu chot 'svou
usmřtiti poručil?

Vypraviije "o tom sv.,Ma

sli jejich dokona dozrál úmysl vniterníým
vnukáním Ducha Božího Se podrobiti a no
verOděho krále, jejž zvěstovala hvězda, vy
hledati. ltovně nevíme určití počet pacho
lat od Heroda zavražděných, nevědouce kam

končiny Betléma se vztahovaly. To však
jisto, že vykladatelě staří příliš počet jich
nadsazovalio tisících mluvíce, jakož dosud
vcírkvi řecké se o čtrnácti tisících _mluví;
střídměji sohě poclnaji novejší, kteřlF'ěíslo
zavražděnců na deset až do patnáct udávají

Statonš lí, iii—BB,Vraždění ditek Betiémskýoh

Církev naše o počtu jich nemluví. Ten, od
něhož bychom se byli mohli dověděti počtu
onoho, Jos. Flavius, o tom hanebném skutku
ničeho nevypravuje, vůbec jenom a vesměs
ovraždách Herědových za poslední doby žia-=
vota jeho vykonaných mluvě; cožnení divne,
anot při Herodově mnohém vraždění smrt

neviňátek jako krápěje v moři zatonula a z
paměti vyšla Vědomo také, že mláďátka
od církve se co rnučenici ctí, ač nebyvše ani
pokřestěna; dosáhli oni křestu krve život
sviti za Krista davše. Oštatně se domnívají
někteří, že Herodes očekával, až census čili
spočítání
lidu mistncji
v Betlémě
(Luk
2, „l.), načež
důmsea dokonalo
rodina udati
se
mohly, kde děti dotčeného stáří se nalézaly;
čehož při své váze necháváme,
Přidává sv. Matouš že se vyplnilo tudy,
co Jeremiáš prorokoval: Hlas 4) Ráfmě sly
stín byl, pláč a kvílení mnohé, Rachel pla
šicí synů svjch a, nedávala, se potešz'tt', proto

že jich není. Proroctví

to, vzaté z Jerem.,

ní

z podsvětí Ráchela pramáti vyšla k ožeieni
zabitých dětí, jejichž matkám ani toho nářku
se nedovolovalo, aneb jenž pro hrůzu mlče=
ním zaraženy jsouce v kvilbu se ani dáti
nemohly 'l'ak vyplněno proroctví Jeremiáw
šovo ve smyslu vyšším.
Pozorovati ještě třeba rozdíl, jakýmž tu
sv Matouš proroctví to uvodí _Nedízajisté:
To se dále, aby se naplnilo proroctví, nébrž:
Tehďcí "omezilo se. čímž posledním vazbu
události té s proroctvím nevydává za tak
úzkou a nevyhnutedlnou, jak v prvnějšírn
připadě Tehdá, kdyz oplakávala Ráchela
zavedení synů svých do zajetí, dosáhla po—
těchy Jer. 31, "i(i, 17.
od pláče, .. . . navrátí

Upokoj se hlas tvůj'
se Synové “maji,

PO—

těcha ta i tuto se dává, jak hned níže o
tom sv, Matouš píše. Betlémskýin matkám
sice v tomto životě pacholátka nenavrátila
se, avšak uchována byla ona od nákazy a
nevěry světské ku blaženosti věčné. Nevyw
hostil Kristus svojich těch. vojínů, nébrž je

3l,15., se odnáší vlastně k liduisraelskému uhostil, neopustil jich, nébrž je z vazeb zeni—=
ža proroka Jeremiáše do zajetí vedeněmu
Po zboření města Jerusaléma a chrámu jeho
byli Židé _v_Bámě městě, asi dvě hodiny od

Jerusaléma k severu-,' shromážďováni, aby
odtad do zajetí Babylónského odesíláni byli
Jeremiáš prorok vyličuje bolest, nářek a

ských propustil a dal jim život, ješte pro
něho smrt podstoupili; oni mlčíce vyznali
Krista, nevědouce bojovali, nevědomky vítě
zili, neznajíce koruny dosáhli. A ovšem, dí
sv Leo (v řeči 58 in epiph.), stastneisi byla
nevěděmost nemluvňat nežli veškerá vědouc—

pláč celého lidu nad takovym svojím a vla-» nost těch kněží, jichž se Herodes radil; tito
sti své osudem, a sice v osobě Ráchely co nechtěli říše Krista přijíti ač vlast jeho uka»
mateře lidu, v nížto veškeren národ zoso— znjíce, oni ač nemohouc jazykem se k němu
boje a která mu tudy za representantku ce— znáti, za něho umříti volili. Jakoby již tenm
lého národa platí. Obyčejně sice klade se krát byl volal Kristus: Nechte malíčkých ke
Jákob neb Israel co Zástupník veškerého 'mně, neboť jejich jest království nebeské. Tu,
lidu; ale poněvadž se tu řeč vede o pláči a dí sv. Augustin, obětovala Moudrost oběti
kvílení, jenž více ženám a zvláště matkám náleží svoje. A sv, Béda vece: Ve smrti mladá-=
nežli otcům, tedy Jeremiáš to lidu.zosobování tek se vzácná smrt všech mučeníkův oznav
přenáší od Jákoba na manželkujeho Ráchelu. čaje; v malosti umírají, poněvadž jen ma=
Ale kterak sv. Matouš místo ono k u ličtí Boha docházejí (18, b.); v Betlémě u—

smrceným pacholatům Betlémským potahuje? mírají, kde církev počátek vzala, poněvadž
Výšeji jsme již viděli, že písmo svudvojí smrt toliko pro církev, v církvi a s církví
smysl má, vlastní, literný, bezprostředný a podstoupená u Boha záslužna jest. Ruka
druhý nevlastní povýšený, tajemný, prostřed vrahova dosáhla všech dětí, toliko Krista neu
ný, jejž podmyslem óízórota se starými jme= destihši; tak bezbózí tyraně mohou těla u—
novati můžeme. Co tam v nižším smyslu 0 mučenců zahubiti, ale Krista jim z útrob a
zajatcích Babylónských platilo, to ve smy mysli vyrvati nemohou.
Ostatně co do vazby slovce slyšán po
slu povýšeném, v podmyslu, se o dětech od
Heroda zavražděných slyšeti může. Ráchel, tahuje se k následujícímu slovu Ráchel v ten
jak řečeno, zastoupá národ israelský, zastou= Spusob: Eats slysán jest, totiž slyšaínajest
pá tudy zvláště matky israelské, proto pláč Ráchel oplakávati synů, že zahynuli. Nad to
a nářek matek Betlémských byl pláčem a sluší znamenati, že řeč prorocká více dosmyu
kvílením Rácheliným, s matkami těmi spolu slně než doslovně od sv, Matouše se uvadí.
Ráchel žeiela a to tím více, poněvadž spolu
Neměl ale Kristus Pán vEgyptě ostávati
hrob její u Betléma půl hodiny k severu se__ a vychován býti; nébrž jenom tak dlouho
posaváde ukážuje. Tak veliký byl nářek nad tam _pobyti, až by nebezpečí, jenz životu
tím, že děti těch již není t j. Že zahynuly, jeho hrozilo, odstraněno bylo., Proto se stalo,
že nestačilo kvílení živých, anobrž, že jako co dále vykládá Matouš:

Matouš tl, neu-ee, Návrat z !Egypta,

kraví evangelista Páně, či raděj anděl
19, Když pak umřel Herodes, aj
anděl Páně ukázal se ve snáoh Jose— dí., že již skoncilo"ti, kteří hledali Krista za

fovi v Egyptě řka: 20- Vstah a vezmi
dítě a matku jeho a jdi do země isra
ol-ské, nebot jsou zemřeli ti, jenž hle
dali hezživotí dítěte.. 23. On pak vstav

biti; slovem tz“ míní Heroda 'Velk. prohlíu
daje k Exod. 4, 19., kdež podobně praví
?án k Mojžíši: Jde" o, navrat se do Egypta,

neboť zemřelí us?“okní, kteříž hledači duše tvá.

Po přílišnosti užívá sv. Matouš množného
vzal dítě a matku jeho a přišel do“ ze— místo jednotného čísla, jak to v písmě děje
se zhusta, zvláště když jenom vesměs věc
mě israelské. 22 Ale uslyšev, že Ar— nějaká projádřona bývá., Herodes tyran sko-=
ohelaus kraluje v Juděe místo lleréda nul, ale Archeíaushroloyaz či raději _eládl;
otce svého., bál se tam jíti, obdržev ale králem, ač otec jeho jemu byl odkázal ti—
odpověď ve snách obrátil se do krajin tul ten, vlastně nebyl, poněvadž Augustus
Galilejškýoh., 23. A přišed bydlel.. v tmě- císařmu toho názvu nepotvrdil, nébrž mu

stě, jenž slove Nazareta, aby se naplnilo
eož povědíno bylo skrze proroky, že
Nazaretskym slouti bude.
_
Se smrtí Heródovou skončilo se bez—
bydlí "Páně a anděl Boží neopomenul o tom
Josefa zpravitií Ukázal se mu ve smích v
Egyptě řka: Vstaň, vezmi dítě a matku jeho
o: jdi do země israelske', neboť jsou zemřel-í
ti, jenž hledali

bezžz'votí jeho.

-—-—O smrti

Heroda krále vypravuje Josef Flavius „©
válce žid.“ lí 33, Znamenají tu' vykladatelě
to lepe, sličné a šlechetné velikoduší, se kte
rýmž evangelista Páně o smrti toho zlého
tyrana, toho ženobijoe, synobijoe a vraha,
přemnohou krví náramně zprzněného, jenom

naději činil, bude—li dobře "zemi sv0u_'_"_spraa

vováti,__že se, mu" jménakrálóvského

dostane.

„lid ale přece jej, jakož i'h'rátr'a' jehohn
tipa (lé, O.) král_ém___'_nažýval,podle čehož
tulo sv, Matouš jej "'k-i—alovatí
praví. Dí sv,

Matouš:

Josef ustav. vžal dítě a, matku jeho

a přišel do země ísraelske'. Ále uslyšel), že
Arohelaus kraluje fv J'ude'e místo Heroda
otce svého, bál se tam jíti;
obdržet) ale odo
ponča? ve smích obrátil se do krajin Galileje-=
ských. Byl Archelaus neméně ukruten a uru—

zorňují, že ve smích zjevoval se Josefovi
anděl a vidí v tom- náuku, že veškero po—

pen než otec jeho a pro krutost svoji l. M. B.
*?59.,desátého léta panování svého, složen
byl svlády své _a vyobcován do Gallie. Ten
kráte, když Josef blížil se z Egypta k svaté
zemi, byl Arohelaus vládu teprv ujal, ale
krutost jeho se brzo projevila, ovšemjiž dříve
nebyvši neznáma, a tudy váhal Josef usaditi
se v krajině Judské, bezmálav Betlémě, kdež
Kristus narodil se a kdež, zdálo se, nej
siušněji by měl bydleti.
Táži se tuto, proč mu dříve hned anděl

znání naše tutější u přirovnání s budoucím

nepověděl. aby do Galiléy se odebral „ldd-=

jest zavinuto, temno, záhadno, částečno,pro—
středečno. l Cor. 13, “M., jakož na obrat
spatřují v tom býti poukázáno, že žádný čas
k bohomysln-osti příhodnějším “není nad ti
chost noční.. Posléze zrak náš obracují na
to, _že zdá se, jakoby úmyslové Boží s cír=
kví (a tak i s pravdou Boží a s osudy vy"

ska a Betléma zanechaje? Odpovídají sličné,
že Bůh člověka ponenáhlu vede a že nikde
vlastního přičinění zameziti neobmýšlí. lína
to se odkazuje, jak nám toho nemůž divne
býti, že Josef nad Archelaovou vládou, co
nad věcí novou a neočekávanou “se zarazil;

prostě

praví :._ Když umřel Herodes,

Pro" 

stotá ta ' podivuhodné. jde z' vanútí Ducha
Božího, jímž Písmo dýchá a jest počet“ pra—
vdy Boží, jenž v něm mluví. I na to upo—

očekával. zajisté, _že b11ď__
Římané

docela

um

váží se u vládu, bud „podle dřívějšího zá=
větu Herodova, bude-li od Augusta potvr—
Zen,"hntipa's v Judsku kralovati bude.. Nad
to ještě ' vidí vykladači v tom Egyptském
zátiší Páně pobudku pro nás, bychom i _my
Herodes, „ll.GŘ sešel__(350, M R.), rozdělil mezi se v závěti chovali, když nás vůle Boží ku
syny království svoje, ovšem dle přivolení působení nevolá.
Kam tedy, an do Judéy váhal vejíti, se
císaře Rímského, proměniv„ závět. svůj__již
po druhé, Podle toho dostala se Archelaovi mu nyní obrátiti bylo ? První myšlenka mu—
Jíuděá,"'llduméa a Samaria; bratrovi jeho Fe sela býti, do Galiléy, do Nazareta, odkad
ródovi Antipovi dána Galilea aPeréa či klád beztoho oba, Maria i Josef, pocházelia kdež
jordání; Filipovi svěřeny krajiny severový» Kristus počal;byl. Nač tedy potřebovali zvlášt
ohodní, Batania, Trachom ..kuran a jiní oo" ního napomenutí Božího u věci, která sama
dílově,
'
“
sebou zřejmá byla?
'

volených sluhů jeho) docela ode vněšuýoh
lidských a přirozených příhod závisely, anot
na obrat. Bůh veškery příhody a událostike
svým záměrům řídí a spravuje.
Musíme z historie tuto poznamenati, že

iilaliooě ll, lie-.-—.ne,kiam-Hain Egypta. »-

álii',lla—32,Jiao Krestítel, jeho život, kázania

„křest
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Nebyia ona tak samozřejma, jak oy se ? již Viděli. Jiní vykláďa'í zachráněn, alergen,
zachován bude, a myslí,? že sv. Matouš pro"
zírá k- Jes 4:2, 6., kdež o zachování Mos-=
siašově; Galilea nikdy nemůže příbytkem siáše prorok mluví; což prý velmi vhodné
Krista býti, jelikož veškeři Gaiileané u Židů připadá na Nazaret, kdež Kristus v zátiší
iní myslí na ony
v potopě a povrhevání jsou a nad to Na chován a chráněn byl
zaret nejhůře slyne. Z Júdskct pochází spása výroky prorocké, jak Jes 53. Ž 21 atd.

zdálo Mohl zajisté mysliti Josef1V Betlé
mě musíine bydleti co v jediném sídie Měs

Je 4, 22 Z Nazaretu: pak doc1,46

můž—lz v nichž 0 ponížení, potopě a pohanéní Páně
se mluví a výkl ádají, že sv. Matouš chtěl
říci, v tom že božským řízením Nazaret za
chrániště a obydlí Páně vyvolen, vyplnilo se
ono o něm proroctví, že muž potupy a rou—

něco ďobre'ho pojítz'? Ty myšlenky tanui yJG
seíovi na mysli a proto mu bylo nového na"
pomenutí potřebí, že ovšem v Nazaretě se
ubytovati má. ipraseci, praví sv. Matouš, by—
dlel v městě, jenž sluje Nazaret, aby se vy—

hání bude;

tudy velmi shodně k sobě při—v

léhají vést ona a jméno Nazaret
_
Jakékoli z udaných narážení vyvolíme
zaretě ubytování a jeho odtad Nazaretským a jakkoli spojíme je v jednotu, což snad
pojmenování nemůže býti na nímu slávě Mes- . nejlépe jest, vezdy musíme na tom stanoviti
siášově, jakož se Židé domnívali, Krista Je se,že sv Matouš nenávist jména Nazttfretu
žíše z potupy _Nazaretským a křesťany ro ského v rest obratitl ' ukazativoiil,ž'evtom
vněž z potupy Nazaretskfmijmenujice Nébrž, Kristově v Nazarete bydlenía vté Páněpo
dí sv. Matouš, ty věcí od Boha samého tak tak slavném zjevení skryté závěti není zá—
nastrójeny byly'a any se proto, aby před vady, proč bychom v něm Messiáše uznávati
pověd prorocká se vypllnila, že Nazaretským neměli,
sloutz' bude.
Přidávánie ještě, že Nazaret městečko
Leč právě to proroctví mnohé nesnáze v Galileo v pokolení Zabulonském, na úbočí
působí vykladatelům, anot v celém písmě strmé hory sedm„hodin od Akka, hodinu od
ho nalézti nelze., Na štěstí sv. Matouš nedí, Tábora hery vzdáleno a v kraji krásném a
že by výslovně někde slova ta psána byla, úrodném položeno jest. Zdá se některým,
a neodvolává se na jistého proroka a na že se vlastně jmenovalo Nazer čil“Šezer výkvět,
místnou výpověd jeho, nébrž on vůbec dí výstřelek, prut, pro nepatrnost a uníženoSt,
ve množném čísle: skrze potomky Tím dává ješte města jiná velká a slavná eedramiJer
'
na nm, že toliko ku smyslu, nepakk slovům 22, 7 slujíú
Ostatně v útěku tom, jenž činí spolu
Starého Zakona niohhc'fi aniž pak ti s pra
vdou se potkali, kdož za to měli, že evan= částka wkupnych zásluh Páně, nápodobeno
geiista dotýká výroku proroka, jehož spisy utrpení a umučení Páně a navěstěna proná—
se byly potratily. Spíše z nějakého ústného sledování ta, jimiž církev svatá právě za
svědectví, jakovéž n, př, 2 Tim.. 3, 8 Jud
mládí či na počátku bytu svého stíhána
M naiezáme, povoditi by še mohl výrok byla.
V zátiší onom města“ Nazaretského trval
ten, kdyby toho potřeba kázala. Avšak kdež
smyslu ——neboť jak jsme pravili, k slovům Pán po veškera léta až do třicátého roku
neprohlídáe— dobírá se sv M., jejž vejménu věku svého, kdež byl úřad svůj veřejně na
Nazareta nalezá? »—Domnívají se někteří, stoupil. 0 celém“ věku tom mlčí sv. Matouš
že na mysli měl aJes, _lí, l„ kdež Pán od a sv. Lukáš toliko něčeho o dvanáctém létě
proroka nazor t.
výstř elkem, prutem, vý— Páně dotýká, všeho ostatně rovně jak Matouš
květem se zove;toho jmenovitěsv. Jeroným, mlčením pomíjeje a k veřejnému života Páně
jda v tom jak praví za učenými Hebréy, se vylíčení pospíchaje. Leč než Pán sám veřejn
držel. Jiní myslí na nazirejeposvěcnceavyn ně vystoupil, musel předchůdce jeho lid na
kládají Svatým zván bude t j svatým bude, něho přistrojovati., O tom jedná hlava třetí
poněvadž slovce znáti v písmě často (a zvlá= sv, Matouše.
ště salám) značí tolik co býti, jak jsme výše

plnilo, což povědz'no b_;lo skrze proroky, že
nazaretským storm“bude Toto Páně V Na

Hlava iii,
Jan Křestítel,jeho život, kázaná a křest 11
Rozdíl mezi křestem jeho a-Kristovým. 13.
-Pokřestenž Pána, Ježíše.

l

ll, Za dnů pak oněch přibyl Jan
Křestitel a kázal na poušti jůdské, 2,
řka: Činte pokání, nooo se přiblížilo

děl—,

Matouš lil, iwiž. lan kře-silicí, jeho život, kázání na křest.

království nebeské. 3.. Tento zajisté
jest, o němž povědíno skrze ilsajáše
proroka řkoucího (40, 3): Hlas volají—
cího na poušti, připravte cestu Páně,
přímý ěiňte stezky Jeho.. zí, Sám pak
Jan měl roucho ze srsti velbloudí apás
kožený okolo hod ir svojich; pokrmem
ale jeho hyly kobylky a med lesnýi 5.
Žl'ehdyk němu vycházel Jerusalem ave
škera Judéa i všechno okolí jordánské
6. a křestěni byli od něho v Jordáně

piti mohl,
Křestitelivco

Mluví sv. Matouš o sv. Janě
o známé osobě, maje před oči-—

ma lidi Zidy co čtenáře, jimž evangelium
byl: napsal.
M—
——-o———

Zevrubněji

píše o něm sv.. LDL"

káš hned na prahu“ “evangelia "svého"apotom'
hustěji o něm než Matouš řeč osnnje. Kře
stz'telemnazývá se podle toho, co se hned
v. 6. a 11. o něm praví, poněvadž totiž úlo=
hu svou, srdce lidská pro Krista připravova=
ti, označným křestem projevoval. Vystoupil
on a co prorok poslední a nejvyšší a co sád
a mezník Starého i- Nového Zákona v síle a.
moci EllášoVě kázal na. poušti júdslce'.
Pouští sluje kraj neohývaný a neobdě—=

vyznávajíce' hříchy svoje, 'i'., “Uzřev pak
lávaný, jenž k Júdsku patřil a po západní
mnohé z "F riseův a Saduceův přichá— straně moře mrtvého kdordánu se rozprostí—
zeti ku křestu svému řekl jim: Poko— ral. Tu bezmála počal Jan úřad svůj; brzo

lení zmijové, kdež-ukázal vám utéeihu—
doucího hněvu? 8, "Vynestež tedy plod
hodný pokání 9, a nemihte říkati u
sebe: %a otce máme Abrahama; neho
pravím vám, že může Bůh. z kamení
tohoto vzhuditi syny Abrahamovi, ŽiO.
Již zajisté sekera ku kořenu stromu při

ložena jest; každý tedy strom, jenž ne
nese plodu dobrého, vytat a na oheň u

ale větám...Sorel-“očima Jordán. a ...tam.„vlast-;

ně..uradsvu

..vvkvnávah čehož zevrubněji &

místněji udatiws'v. Matouš opomíjí., Po

třio

eet let choval se v zátiší sv. Jan neméně
než Kristus Pán, což jak učí sv. otcové a
jak jsme již zmínili, skromnosti nás vyučuje
a napomíná, zvláště kněží, v závětí se světu
odmlčovati a duši Bohu ustrojovati, an Bůh
(Os. 2, id.) duše na poušti vede, aby k nim
mluvil., Podle toho Greg, Naz. přišed Z á

krytu a ústupu poustevny kázal: Službu ve=

vržen bude. ll, Já sice křestím vás vo—
dou ku pokání; ten ale, jenž po mně
přijde, mocnějším nade mne jest, je—
muž nejsem hoden ohuvi ponésti, ten
vás křestiti hude Duchem svatým a

like'ho Jana Křestítele konate" hodlám., ač pak
nejsa předchůdcem, přece z pouště přicházím.
Předmětem kázaní jeho bylo heslo: Ghia
te pokání. Pokáním rozumí netoliko lítost____a

ohněm; l2.jehožto věječka v ruce jeho

nsmyslení sobě, obnovení mysli,'0br02ení (lu-=

a vyčistí humno své a shromáždí "pše
nici svou do ohilnice, plevy ale spálí
ohněm neuhasitedlnými

žel pro páchané zlo, nýbrž jak zvláště sme;
se řecké naskýtá, proměnu ve smýšlení či

še; kdo zajisté života nenapraví a dle Boha
neupraví, toho marné jest pokání. Ač ani
v pouhém napravení nezáleží veškerá moc
pokání, nébrž nevyhnutelně v sobě žel a lí
Započíná sv. Evangelista vypravování tost pro předešlých věcí spáchání zahrnuje,
své o veřejném Páně působení s vyličováním Jest zajisté...pokáníidvvslícé, ku vředu i k
veřejného života Janova, poněvadž (11, li.
mnie“-prehnana" "a 'jedna “stránka jeho heze
L. 16,16) po Janu. co předchůdci. Židé po— druhé ohejíti se nemůže., Poněvadž hříchem
znati měli, že již již Messiáš k nim přibude. vokálem.. byla vpravdě nemilost duše lidské
Velmi volná jest vazba slov, jimiž hlava a zrušenhyi onen "stav 'hlahý od Boha pro
naše'započíná, se slovy předešlýmii Za 0—. lidi obmýšlený, tudy muselo především po
něch dnů přibyl Jan Křestítel, vece, totiž za kání kázáno býti,“ měnu stav "blaženosti a
těch dnů, když Kristus Pán v Nazaretě lay-_ spáSy lidstvem oviádnouti. -—--Proč by činiti
toval; což podle místnějšího udání sv. "Luk. měli pokání, toho důvod a pohnútku jim vý—
(3, l.) bylo patnáctého, léta....Tiberř—„a
„císaře slovně udává: Pňblžžilo se království neba
Přžbyl t. j. vystoupil Jan Křeštítél"“v'“úřadě ské. Což to znamená? Židé _„oěekávalikráv
předchůdcověýjénž“ jemu byl určen. Dáio lovství, jež založí Messiáš “všechny“jejich'ne=
se to třicátého léta věku podle obyčeje ži přátely'podmanč a je prvním na světě ná—
Ale ne to jim bylo předpově—
dovského na písmě založeného, podle něhož rodemnčině,
nesměli levitové leč ode třicátého léta slu díno, jak se oni domnívali snad i ze slov
žháiii'B'OŽím posluhOvati.““fi. Pair23, 3., a Dan, „ŽL13, 14., kdež se mluví o vládě dané
tudy každý muž teprv po dostižení třicá= Otcem Synu a o říši dané lidu Božímu, ne
tého léta věku svého úřad učitelský nastouu dohře pojatých a na zlý smysl obrácených..

„'a
činí)

diatonš iillj,l—Ež. Jan šířesíiteí, jeho život, kažení a křest,

žená prohledá vezdy k tomu, aby Bůh, aby
Kristus
panoval v srdcích lidských.. Jednak
již ze samého pojmenování království nebem
ské vysvítá, Vyrčení to království nebeské ještě nyní trva království zlaa „hříchuvíegnž
u jediného Matouše přichází; druzí píší bud' bylo 'na počátku 'trýštoupilo, a říše Běží ne
království Boží, buď království Kristovo, krá" může jinak leč ustavičným bojováním s říší
lovstm' Synooo, bud' jen hoio království por ďábla a hříchu se vyvinovati. Bojování to
dle toho, jak se bud' Otec, “budySyn co Pán pak bude trvati, až když časnost tato se
a vladař království toho považuje. Výraz promění na věčnost čili až __do konečného

Jiné království měl založiti Kristus, jak to

království

Boží přichází

nejpříze

_Sap, __10,__lí_)„přemožení všehohříchua

veškerých násled

Bůh stvořiv svobodnétvory
tíí'n'“samým za— ků jeho 7;'“tehdá bude“"poslední nepřítelkyně,
řídil říši, v níž co Pán a hlava vládl. Doe snírt, zkažená 1., Cor. 15, 23. a veškerá pří-=“
kud člověk hříchem od Boha neodpadl, říše rodauobnovena bude __ohněm a od“t1-u's\ek'hí'í—
ta Boží bytovala a jestovala v čiré podstatě chu oči'štěha;'"abý"Se mohla k slávě dítek
své.. Když ale člověk zhřešil a Boha se od Božích přiúčastniti., Tehdá odevzdá._,__Syn„Qt—
pověděl., zlo vniklo na svět a prostoupílo od ci království a království Synovo 'opětvkrá
člověka-celou přírodu. Ale neobdrželo ,to lovství Otcovo se promění a bude věčně tr—»
zlo dokona, poněvadž mu v cestu zakročilo _vati.. Za přítomné časnosti království to
dílo spásy., jenž od Krista druhdy mělo tě Boží vezdv. královstvím,-„..dana ostává & vy=
vněšně, Švniterně ....Y._._.3.ilíd“*
lesně vykonáno býti, jenž ale ihned po pádu skýtá se vniterňě
člověka působiti počalo., Se započatým tím cích,skrzevírua lěsku, vněšně a viditedlně
působením Syna Božího přede vtělením “je v'i'c'í'rkvi, v níž Kristus správu vede skrze
ho počíná se království Synovo, jenž trojím, ustanovené “správce a náměstky svoje a jenž
postupem se vyvinovalo. Nejprve působení jest nutným prostředkem. spásy. Poněvadž
to se obmezovalo na _osvěcování_a p_obuzo pak lidé “tuto na světě mnoho se proti vládě
té Boží vzpírají, vněšně ji v církvi zameziti,
vání. .S'v'ětlomÍLlidSÍkěhsLallízfištnlrJenominitř—
vniterně v duši udusiti usilujíce, a poněvadž

zdeji 'žá""dčby"druhé t.. j. za doby pod záko—
nem vyjevilo se to království také vněšně či
zevnitř,.„když,Bůh H
I eosQS-„Srnjžvží„s „liv
dem israe'lskýni' .Ý.ú11l.llllíll.=
vešel.
Lid ten

veškeren

život ,_.hohumi_l_ý__„teprv„v_„..__..
nebesích

vésti se bude, tedy rozumí se \křálov's't'v'rí'rn
nebeským věčná v nebesíoh blaženost. Tak

se sice vyvíjí a rozvíjí ponětí o království
Božím. Leč samo zřejmo jest, že sv. “dan
Bůh králem'byl'jěho a sídlo své měl v Jerusa— Křestitel .slovem království nebeské vesměs
lémě v chrámě co v paláce svém a archa jen'waawom na mozuum načežovšem
úmluvy byla trůnem jeho. Doba ta však blahOSlavenšítýíř'něbonitě'Í;fn.áSÍÍsdovati ma: co
byla jen přípravou k úplnému vykoupení říše říše věčná Kristem otevřená; ale'předchůdce
"se Syna Božího, jenž se uskutečnilo vtělením ?áně nejblíže a nejpřízc k tomu království
Kristovým.
A tudy královstvím Božím rozn— blaženému v nebesích. tuto neprohlídá, ageo
stal 'š'e'“1iděřn'_'B'_ožíin
Ex

B;" ?. Dent,

umí se království,___je_z'_Kristus

l,.

6.

zavě_sti_„n_íěl,

a to sluje něbeškýín“ či""Božím,ip0něvadž'" za
prvé nebeské"'jest"“povahy, svato a biaženo;
za druhé poněvadž“ podsvém původu __snebo
pochodí, a za třetí že nebeské blažen'štv'í ““a
nebeské zboží lidem dává, zde podle pochop—
nosti a jímavosti, po smrti ale v plné mí»

nit-ivoůemšvJest,semhvwvvhvarůvodaf

ne.:rak."genom

' “'

"

"

' “ nomis vysaupnoau Křestitel a ovšem
mohl mocně vystoupiti, ješte nevystoupil o
své ujmě, nébrž na povolání a povolení Bo—=

ží.

O tom jeho povolání praví sv. Matouš:

Člen jest zajisté, o němž povědz'no jest skrze

Isaíáše pro-roka řkoucího: Hlas volajícího na
poušti, připravte cestu Páně, přímé č'ňte stezm
(nan-“ H," 213, tak 'že"'něj'akě' “předčhOdné ky íeho. Těmi slovy udává sv. Matouš také
nebo na zemi již v srdcích lidských se aby“ příčinu, proč Jan vystoupil a proč o něm
tovává., Leč ta__b1ažená Boží v srdcích _lid sám řeč zavedl; bylo totiž to sv. Jana pil-=
ských vláda potřebuje pro provedení a udr= sobení předpovědíno skrze lísaiáše proroka,
žení vlády své mezi lidmi ústavu, vnějšího, a tudy “v plán Boží přijaté a vesnovánm

ře. Stežejná povaha království toho záleží
ve vládě Běží.. rnitemé

.v E_dskýsb—
„srdcích.

jako duše člověkavtěia potřebuje; Jakož na
zemi duše není bez těla, tak ani království
Božího není v srdcích lidských bez církve.,
A tudy. církev, v .níž Kristus veškery pokla
dy ' milosti své složil , „královstvím, Božím
sluje, kteréž tudy všecky národy a veškeren
svět obsahovatí má. Církev od Krista zalo=

Prorok Isaiáš mluví na dotčeném řnístě 40,
2, 3, o „potěšení lidu Božího„skrze hlasatele
pro brzký jeho Z..Babylónškého zajetí'ňávrat.,
Av'šak"'jakcž : celá “úmluva Starého Zákona
byla podobiznou a obrazem úmluvy nově a
tytýž pod rouchezn smyslu literného se vyšší
smysl či podmysl ukrývá, tak podobně vya
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Matouš till, i—-—l2,
Jan iířeeiiíel, jeho život, házení a křesia

prešténí iidu israelského ze zajetí Babylón
ského naslonovaio eno vysvobození, jehož

|

Kristus Pán lidstvu dobyl. Á tudy tím více

jakéhož oděvu tytýž prorokové v čas želu'
anebo i ustavičně jako prorok Eliáš 4 „Reg.
8. užívali:

nebo _co dále přidava

sv. Ma—

hlasatele, oznamovatele a předchůdce potře— touš, že pas jeho byl z usní či z koše, to
bí bylo, jenž by na pristi Pane poukazoval a již namíta, že roucho jeho pouhá kůže ne

mysli pro Něho nastrojoval Když Jan na byla. Ale i pokrm jeho připomína, an vece:
poušti vystoupil a kázaní svá, počal, zdálo Pokrmem pak jeho byly kobylky a med Zee/tý
se obnovovati, ha v skutku obnoveno bylo "-Pokrm jeho tedy byl podobně sprostý; ko=
to proroctví a slyšan byl hlas hlasatele v bylky, saranče, skakavci, skočky a jak ještě
jinak u Slovanů slují, na východě u velikém
se přistrojovaiy stezky_ 305%? t. počtu nalezají se., Jest jich “několik druhů
j.pustině,
stezky aby
ty., kterými
Pán a Spasitel k nam
přijde a vládu mezi námi ujme. Příprava a z těch někteří v písmě Lev. 311, 22.. za
to srdcí, duší a myslí, příprava to vniterná., čisté a jídelně prohlašují se, jakož pak po
docela připadající a dopadající k slovům'Ja saváde lid chudý jich požíva, křídla ___ahnáty
na Křestitele výše povedeným :pokám' čiňte jim dříve vytrhnuv., solí je posypav _a na e_
hni je upražiy II,/ledemlesným rozumí se,
Tehdy zajisté činíme pokání atenkratk'nam
Pan přijíti může, když mysl naše __kněmu jak slovo samo naznačuje, med, jejžto včely
obracena jest. Votd'm' se Janovi připisuje v rozsedlinach skelných a v brtích stromů
jelikož lidé Boha odcizení a odstouplí uši snášejí, a jenž tytýž dolů stéká Jiní ale
zatknuty měli, milusti lBoží vzdáleni bylia
slyší med lesný o stromové nějaké maně,
v nevoli ku přikázaním Božím se nacházeli; ktera na lupenech nekterych keřů usedá, a
kdež zajisté ten trojí stav naleza se, tu kaž neb o šťávě,-která ze stromů některých se
dému o-znamovatelihlasu povýšiti potřeba jest. prýští, jakož prý byl i onen med, o němž
Ostatně sv., Matouš té duchovní přípravy l. _JReg 14, 26 A podobně pěje Ýirgil sel
jen kratce dotýká; místněji sv Lukáš _o ní
30“ (» medové vláze, __jenžze tvrdých dubů
mluví 3, 4 5., a tudy příhodněji na onom 4,
se prýští Jakkoliv jest, Jan požíval jenom
místě zevrubnější slov těch.úvahu předložíme toho, co pouští, zeměpro hřích prokle+a sa—
Tolik zatim poznamenati přijde, že příprava movolněvydavala, '
Neobyčejně vystoupení Janovo a ten
ta_ zale __vodstranovani prekazek a Zavad
jeho neobyčejný zivot brzo přilakaly množ
se nam nedostavaaby Pan s milostmisvý ství lidu O tom dí sv Matouš: Tehdy vy

mik namzavítal tím na výrok isaiašeod

nášením-se sv Matouš dvojí pravdy doličuje,
jedné bezprostředně, že ukol Bohem byl Ja,
noví Křestiteli vykázán, a druhé prostředcč—
ně, že Ježíš poněvadž Bohem zřízený hlasa—
tel před ním__
predchazel pravým Messiašem
ješt Hlasem Jan zůve se, že jasně a hlas
ně o slovu Božím svědčil, hlasem na pousti
sluje, jelikoz netoliko na poušti kazal,nebrž
jelikož veškeren svet poušti rovnal se, prá-—

cha'zel lo němu Jerusalem a veškera Jude'a z
vsech-no okolí Jordánské, a, křestem byla od
nebo o Jordáně oyznríoajz'ce hříchy svoje. V

těchto slovech zavírá se účinek kazaní a
přísného života Křestitelova. Užasli zajisté
lidé nad takovým přísným bohomysiným
a zapíravým životem a tlupami se hrnuli
k němu ode všech stran, z měst i ze vsi,
obzvláště z okolí Jord ána řeky, kteréž bez
mála totéž jest co nyní sluje

(?.-hor, Ti vši——

zen jsa lasky, víry“,miiostí a ctností Bohu ckni mimořádnýmmužem navnazení byli, ješte

již ode dnů Maiachiáše proroka po některé
století prorok se byl v Judsku nevyskytl a
tužba po proroku s nadějí a tužbou po při
byti Messiáše se spojovala Když tedy sku-=
tečně vyslanec od Boha vystoupil, mužvážný,
přísný, svatý, horlivý a duehe m Eliáše pronikly,
tu 11přemnohýeh israelitů probudilo se srdce
kdyz vliv jeho na mravnost iidua tohoto k otcův v synech Mal 4, 6. Lue. Í 17., a
němu važnost přeznamenita byla Di: Sám plni touhy svaté na poušt dali se k Janovi,
Jam. mol roucho ze srsti velbloudí a ;oa's kov spásyaautěehy hledajíce, a přijali křest v
ženy/'.. Leč musíme roucho ze srstí velblou Jordánu, V Jordánu křestil ',Jan aby, jak
dích nepredstavovaí:i sobě,. jakoby Jan byl otcové praví, tam _blana nebeska lidu otev-»
jen nějakou__usní _čikoží velbloudí okryt iný-' řela se, kdež před věky synům Israelským
val, nébrž roucho měl ze srsti velbloudí čili vchod do země zaslíbené propůjčen byl. Křest
zchlupů velbloudích, z nichžto se podnes ten zaležel v potopení či v ponoření a zdá.
na východě pokrývky, pytle a šaty strojí a se byl, jak obřízka, mužům jen udělován,
libých a málo vnímavosti a chápavosti pro
novou nauku a pro novou tou cestou se da
vaní maje.
Sv. Matouš opisuje oděv aobyčej života
sv Jana Křestitele, aby spolu na vědomí
dal, že on kající život, k jaké muž napomí=
nal, i sám přenašel, a že tudy divu nebylo,

ilia—tons

4?

til, E—i2„Jan Kiestitei, jeho život, kázání a křest.

Pí'edcházela jej výminka, pokání či napra— lidé všeho druhu, jak nám podrobněji sv,
vení života, a honorem byio znakem, že (310 Lukáš 3. k vypravuje, jenž vece, že Jan
Věk napraviti se hodlá, jakýž oznak všem
iluvil siova svá k nim, an ještě nělcte-rz'paí—
národům poněvadž se přírodou naskýtá., spo— okázalá. Přišli celní, prIišli vojíni, prišli jiní,
„tečenjest. Římané a -ekově se myli nežli a všem vlídně odpovídai sv. Jan., Kterak ale

tuto se. osapuje na Farisey a Saducey? a
jak Lukáš 3, 7. dokládá, na zástup spolu ?
Není j>říčiny jiné, leč že tamti volni byli
usmysliti sobě či přesmysliti se t. j vjiný
smysi se obléci a pravé nokání činiti,a tedy
Jan "lahodné s nimi zajíti mohl; tito ale
Lev 13, 6 14, 6 atd Nadto pak oni ještě svaosti a spravedlnosti se do sebe domně
jiné zákonem nevoině očisty Vhojnosti měli jíce potřebu pokání na prostý lid ha na ji
Praní, mytí a vněšně takové očištění byi__o norodce toliko a na joohany odkazovali, ač
oznakem, že. veškerá vniterná nečistota od— právě sami pro zarytost v licoměrnesti po=
byta a vybyta ješt a že již není zavad) pro kání toho potřebujíce A tudy nemohl Jan
přijetí kralovstVInebeskol10.Vedeledy každý, Kř., ieč důrazně na ně dorývati, aby je z
kdo k Janu přibyl, co křest- značí, a bez po domu-ání toho vytrhnnlaa na cestu spásy při
po
chyby všickni křest ten Janův za posvčtu vedl, zvláště poněvadž zas-topu L 3,
pro království Messiáše drželi-poučeni jsouce sobě potáhli, který dle nich říditi se navykl
z Ezechieia 3. 6, 24—30, kdežl dospodin Fariseové již jménem svým (slují od Hebr.,
předpovídá, že lid svůj pokropí vodou čistou, fam—aš
, odleučiti, odmísiti) pronášeli, že něco
že mu dá nového ducha a jej vši nečistoty zvláštního,. OdeLCGDuhOod___
lidu a od chátiry
oběti přinášeli; umývání ta "aty očisty ale
zvláště u výchoďanův V obyčeji byly apísmo
samo Židům přemnohě ty očisty poroučelo,
n I) když se dotkli mrtvoly Num o, 2. o,
6 nebo nečistěho zvířete Lev.11, 28 40.,
když od slonevitosti ci malomocenství ozdravli

zbaví. .

,

Ani-t hříchůo vyznáoám'Zidůmneznámo
nebylo,ješto ve Starém Zákoně člověk, který
občt za hřích onetoval přiveda obět Vyzna
val bez mála hřích ten,"jěhbž dočinění--se tě
oběti žádalo Zpovědi takove __ač
více _všen
obecné, zhusta se nalezají v písmě, n. p;__
50.Ž. 31, 5 Bar "41,7 18, Daniš), Ž.,

jsou, že jsou jakási šlechta nabozenska

Po

navrácení se z Babylóna bez mála povstavše
poznenáhlu velikého na iid vlivu dosáhli,
zvláště za _dob„posledníchHashioněů, tak
že i kněží, rodná ta u znat šlec,hta k nim
přidati še museli, ač chtěli li ve své udržeti
se platnosti Z nich, Fariseů, pochodíli ti,

jež v písmě nalezame

ZaKOTllCla učitelé,

zvláštní oddíl sekty té “ismo cele drželi,
PTQ$ĚÝCÉÍÍ
mezi všeobecnou a pOGLUUhOGbyU ale podání ústnemu tytýž nad pismo Váhu
věaí,jáňůů “Ja-n .AÍ u přeštředku stái mezi kiadliajak sezdá i orestebovam-se duší
Bez mála bylo vyznávání to jako nějake

Starým i Novým Zákonem l byio zajisté učili Náuky jejich mraVne za první doby
především potřebí, aby lidé. ve..hříšícb se byly pravy a neúhonny a život jejich ten
poznali a tudy potřebu spasitele cíti_,ii sic kráte byi vzoien a prikladem; ale znenáhla
jinak nemohlo se ocekavati že se ke Kriu nabyvše ino.:i zvvb'ti se v tu pieViácenost, že
stu přihlásí Ale právě tu byl u Židův a veškern svatost života nazevnějšku zakládali
zvláště u Fariseův a Saduceův Veliký ne a V licoměrnosti, V pokrytství a v tvárnosti
dostatek, či raději říci nadbytek, jelikož ve- zatonuli. Stali se znenáhla slepci a lid-slepý
směs ovšem potřebu pokání uznávaii, ale vedonce ovšem do jámy i s ním padali. (15,
o svém pokání, o svého života napraveníM— 14. d) Bremena veliká na lid uvalnjíce sami
čeho věděti nechtěli. Proto „ian Ki. zvláště prstem se jich neuotykali (23, 4 d.) a jak
k nim se obrátil a jim povahu pokání míst— jim nejedenkiáte Pán vytýká, všechny ctnosti
něji naznačil.
Uzřev mno/zá z Faržseův a toliko pro chloubu vykonávali _Protinožci
Saduceův přicházetz'ku k?estu svémmekl jem: jich byli baduceoVe tak jmenovaní bez máia
Pokolená zmijové, kdož vám ukázal utéci bu— od Zadóka „it—adokaaneb od domnělépravě
doucího hněvu? Vy,/noste tedy plod hodný
pokání a neměňte říkatc' u sebe: Za otce
máme Abaahama, ; neboť pravím vam, že.Bůh
může z kamení tohoto vzbuditz' syny Abreu
tha/mood Již pak sekera ku kořenu stromu
přiloženaq'est,
každý strom tedy, kteoy'žne
nese ovoce dobaého, oyťat a na oheň uvržen

a nelicoměrné zbožnosti= Ti záhy zahřezli V
pohanském epiknrejském bezvěří-anebyli nad

neziiabohy lepší, 0 nesmitolnosti duše, opo—
sledníin' seudu a o andělech nedržíc'e, a ač
pis"no prijímali, prece na svůj smysl je vyr—

kládajícea“ podání ústně docela zamítajíca

Bylo jejich náboženství tutějším toliko,ota'm—
bude
nějšek, o posmrtný život, zhola nepečovali
Jaká- to obtoužná, tvrdá a úrnpná slova a docela zabředli v bažení po časných gie-»
](itm z úst Janových! Přicházeli k němu. ' žitbách. Matouš o Saduceích ve spojení s

díatouš "lí 9—452, Jan ltřeetltel, jeho život, házení & křest,

díli

Farisey několikráte dotýká, sv. Jan o nich se
nezmiňuje sv. Marek a Lukáš V evangeliu
na tomto jenom místě Ve skutcích apdštol—
ských několikráte se o nich zmínka děje

5,17.15,5;23,8

by přikv čití a že tudy ujdou hněvu budoua
cího. Leč sv.. Jan se jich táže: Kdož vám

ukázal t j. kdež jsou důvody pro takové
“vb——
__

smýšlenívaše, anot písmo právě opak toho
Nezamítalionikněhpro— uci? Hrozeb oněCh a pokut těch hrozných

rockých, jak se někteří domnívali, ale ta mí
sta prorocká, v nichžto se ovzkříšení je_,_dná
obrazně a tropický vykládali. Že také bytost
andělů popírali, mnohým vykladatelům nem
málo divne jest-, poněvadž písmo v penta
teuchu již tolikrát o zjeveních andělských
mluví Avšak oni, zdá se, anděly za pouhé
pomíjivé výplyvy, výrony a Výprysky bytě
Boží pokládali a osoblivý život jim odpírali
majíce zato, že andělé vyskytnuvše se po
svém vyrizeni vracejí se v Boha, nejsouce

neujde nikdo, __lečkde činí ovoce hodné po

kání; není tedy ani pro vás jiné dráhy, leč
abyste skutky hodnými a svatými se záso—
bili &. ovoce hodně pokání učínílr. Hodne

skutky, vece, t. j. jakovéž na člověkapokání
činícího připadají, z nitra pocházejí, veliko
sti hříchů odpovídají a s tou“ radostí 'a sna=
hou s jakouž se dříve clovek na skutky zlé

vydával Rom.6,19 vykonávány bývají Fan
riseově a Saduceové pro dolíčení toho,že
jim zhola nebáti se přijde pokut odeessiá—
še na bezbožníky strojených, odvolávali se
nežvvyšla z bytosti jeho nějaká částka
Šaducěově a Farisěove vespolek úhlavní na své od Abrahama pocházení jakož i tím"
byli nepřátelé; avšak kde šlo o společnějÍCh rodem svojím se clilubili do. 8, 33 a za to
výhody a kde se oběma zdály výhody tytov
měli, že při soudu posledním bude Abraham
pochybenství brány býti, tu též společně se státi u dveří pekelných a každému Zidu hrám
jednotili a za jeden muž odbývali., Dálo se
takto bezmála při tomto k Janu příchodu, k
němuž jak z odpovědi jeho a z evangelia
Jana Ap. vidno, (Jo 1, 2.4 25.) lidé ti za
nesličným záměrem jsou přibyli; dále se tak

niti tam
Křest. to
modělnou
řeči svojí

uvrženu býti. Tedy smítá Sian
domnělé jejich nadpraVí a tu sa—
výsadu jejich, a klade pro větší
důraz, že Bůhz těchto kamení syn
ny Abraharn'ovy sobě vzbuditi a stvořiti mů-=
ozvláště při zavedeném proti křesťanům pro—= že. Dí : z těchto kamení, kteréž totiž před
následování Sv.. Jan Křest tedy znaje dobře Očima jeho a všech-přibylců na břehu řeky
jakým úmyslem k němu přicházejí, změnil Jordánu ležely. Snad při tom také na mysli
1.,_ kdež
lahodu svou na příkrost a důrazně na ně mu tanul výrok proroka ls._51,
_
_ jme—
doléhal řka: Pokolem' zmííově, Tak je na— - nuje Arahama skalou, ze kteréž židé vytati
zývá pro jedovatost, pro zlobu jich mravnou jsou a přimlouvá jim, aby neměli se „za _kae'
apro jich ke všemu napravenrzarytosta za— meny k vystavení domuBožího potřebně, po-_

pekiitost;

zmijemi míní ještěry jedovaté a

něvadžBůh je zavrhnoutiaajiných kamenů

satanovými, jak do 8, 44 Pán sám to činí,
leč smysl nevyniká jiný. Ještě jiným. se, vi
dělo, že užívá frázy té Jan, aby nevděk Zidů
k Bohu a prorokům ukázal, an prý naráží
tím na domnění, že ještěr či zmije, vipera,
rodí se z vyhryzlěho teřichu matčina, jak
Plin h n. 10, 62.. o tom se zmiňuje. Lečna'
hájky takové jistě Jan ohledu nebral.

on nejzatytějšrch a jako zkamenělých po
hanů povolati do své služby a vás ze svého
království může vystrčiti a vyloučiti. Což
zajisté více jest života vzdáleno než kamení?

škodné, jako zvláště ve svaté zemi se na— k budově své užiti muže. Tak málo, doličuje
cházejí. Ž 51,4. Někteří myslí, že zmijí Jan Kř., původ z Abrahama nějakého výhrad»
či jestěfiem dotýká satana, jenž ve spůsobě něho práva uděluje, že Bůh z kamení těch
hada prvé rodiče svedl a že je zove syny sobě s_ynyvzdělat'1 může Nepotřebuje on vás;

Kološ vám ukázal utéci budoucího hněvu?
táže se jich sv., Jan Kř. Učili oni o dvojích

lidech; jedna třída jest třída blaženců, anat
všech zamluv Božích a šlibův jeho vo říši
Messiášoýě účastna bude, a to jsou Zide a
především Farisoové. Druhá třída sestává
ze synův zavržených,'na něž veškerý hrozby,
jimiž se lidem bezbožným hrozí, plnou mě
rou připadnou, nebo tresty ty rozumějí se
budoucím hněvem., Maith 23, 31 To pak
jsou veškeři pohané. Učili tedy oni, že jich
samých nižádným během nemohou zlé hrom

Může-li pak Bůh _z kamení vzdělati syny
Abrahamovn čím více může z pohanu takové

učiniti, aniž pak vyloucemm Vás Abraham
move pravé pokolení vymizí ješto t_iza syny
Abrahamovy kladou se, ne kdo z beder—jeho.
posli, _nébrž kdo víru a zbožnost

jeho našlo—=

dují. Rom. 9, ?. Veškerou obor židů za dnů
Jana Křest., nejinak smýšlel, než že Bůh
musí je blaha _vříši M_essiášověočekávaného

účáštniti, čímž se ovšem moci Boží asvobo
dě milosti jeho protivili, která. nad kým chce
se smílováva Rom. 9, 6 Jan ale opak u_čí:

Není žádného jiného vchodu do králevství'
jeho, led (meneheduš pokání. Tím ovocem
či těmi piedy, jenz na pokání sluší, a jimiž
pravě pokání se pronáší, žel, lítost, náhrada

Matouš till.,l—lz. Rozdíl mezi křestem jehealtrisiovým.
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skutkové dobří a podobně se rozumějí .Je-=! po něm, to jest Kristus. Takto Spojitosts
ště přidati musíme, že v textě řeckém čite předešlými verši zavésti se dá. Leč zdá se,
se důrazněji: Nemzňte žíkatí či nedomnějte že jí tuto darmo hledati, anot sv. Lukáš 3,
se, že říkati můžete nezaehtějte, nezaebtěj 16 dí, že slova ta Janem pronešena byla, aby
se vám říkati., Ještě důrazněji znějí slova lidi, jenžto jej za Messiaše měli, ode bludu

s.v Luc. 3, 8.: Nepočzneyfe žíkntí s_n-mío so toho odvedl; lidé zajisté soudili z křestění
be, t. j. nepočněte ani mysllti nepodjimejte jeho jej Messiašem býti, snadprohlídajíce ke
se ani té myšlenky; která slova tím více slovům Eziéeii. 36, 25. On tedy _dí, že ze
pýchu jejich porážejí!
křestu__ t_oho nemohou smyslem tak ___o__něm

Aby ale domluvu svou učinil zřejmější
spolu a přístupnější béře podobenství ode

vznešeně, ponevad7 křest jeho jest přípravný,
oznacny, čistoty vniterné neúčastňující než to"
stromu & dí : Jíž leží sekera. na kořenu stro— like ji oznamující a kní nabádající; jest kře—
mu,“ sekerou slyší trest Boží , stromem slyší stem ku pokání, kdež předložka ku znaci ucel
lidi a nejvíce židy, k nimžte sám Jan Kř. Kdo křestuimého, dí sv. Jan, se přiúčastňuje,
poslán byl a chce říci, že jižjiž B—
uh nad ni ten na rozum dává a dosvědčuje, že se káti
mi odsudek vynese jestliže pokání neučiní míní a že novým svatým mravem se ozdobo
Dosud shovíval s nepravostmi vašimi; nyní,. vati zamyslil. Tomuto křestu naproti staví
ale an prisel Syn jeho, svrchovanajest doba'___křest pmjdoucíhot j iV'essiase Krista a dí, "
k usmysleni vám“určená, kteréžto jestli pem že Iti-“estjeho nebude se drtí pouhou vodou,
minete, neodvolatelně vás pokuta přikvačí., nébrž Duchem statí/m a ohněm."
() slovech těeht o nemalý rozpor mezi vy
Těmi slovy Jan Křest. doličuje potřebnost
svého jich k nápravě napomínání; a p_oně— kladateli panuje. J sout přemnozí, jenž tvrdí,
vadž nevyhnutelně z toho, že sekera již _u že tu není řeč o křestu, o svátosti té Nového
kořene přiloží, vytínání stromu zlého násle— Zákona jakožto obřadu přijímavém do říše
duje, proto užívá částice výsledné tedy, řka: Kristovy nýbrž že tím _účinkoyé přijetí toho
Tedy každý strom, který nenese ovoce dob-rého, se naličují a sice dvojí sobě odporní, jeden
oyt'at a na oheň uvržen bude. Vřeckém textu Duchem svatým, druhý ohněmnaznačený Du—
sice jest čas přítomný, ale nelze přeložiti, jak chem svatým křestěn piý ješt, kdež tak mi—
některým se Vidí: vytíncí se, na oheň se uvr lostmi DuchaBožího oplynul a jimi tak pro
huje, poněvadž formy ty povšechnost a oby-= niknut a prostoupen jest jako ten, kdož od
čejnost značí, tuto ale přítomný čas jistotu Jana křestěn byl, prosákl vodou; a toho že
a nevyhnutedlnost věci vyznačuje. Proto jsme dostane se lidem, jenž povolným a dobrým
_futurum podrželi, jakož i vulgáta je klade. účelem se říše Krist0vy přiúčastniti usilují
Jak na oce jest, slovy posledními dvojí Ti ale, kdož se novou zásadou prostoupiti
pokutou lidu pokání nečinícímu se hrozí; je— nedali a pokánínehleděli, ti že budou pokře—
dnou zápornou, že dřevo oyíato bude t. j. že stěni ohněm, t.j. že oheň věčný je prostihne
'nekajicníei ž počtu lidu Božího vymýtěni a a zžíře. Pro důvod & dolíčeni pravosti výr—=
odniíseni budou, druhou kladnou, že do ohně kladu toho dokládají se míst prorockých Joel
ano i Mr.10 38., kdež
věčného uvr7em budou ku pokutám věčným 2,28.Jes.45,3.13
a nevybavnym Proto výše pravil, že sekera o křestu krve Pán mluví Jiní obojího členu
priléhá ne snad k haluzám anebo ke pni a Duchem sv wohnem nedělí, nébrž ten i onen
kmenu, kdežby strom vezdy snad se zotaviti o proniknutí a požphnutí Duchem Kristovým
mohl, nébrž kn"kořenu, tím naskýtaje, že do berou hendiadu či odeOjení tu býti pravice
kořene vyvraeem a__
vyhubeni budou, nevypl— Duchem se a ohněm t. j ohnivým Duchem

ní-íi vymmkyté o níž jim pravil.

sv.l\asvedcovat1 se poslednimzdají slovo;

Ale kdo s trestem tím na odbejníky za Palič Act. 1, 5 Jan síce křestíl vodou, oy
kročí? () tom veee dále: Já síce ods křestím _pak pokřestění budete Duchem svatým po ne
'vodou ku pokání, ten ale, kterýž po mně pří— drobných dnech. Leč jest vhodněji, zdá se,"
jde, mocnější Jest nežli Já, jemuž obuví pone při vlastním vyznamu slova křestu zůstati a

stí hoden nejsem, ten vás křestztí bude Duchem nepotahevatiho k jinožnači; staví zajisté křest
svatým a ohněm.. .. Jehožto oýeěka v moce Páně proti křestu svému a jak tu vlaStní
jeho a vyčistí humno své a shromáždí pšenici křest Vinaryrozuměl, tak itam křest rozumí
svou do obílníce, ale plevy pálítí bude ohněm Praví já křestím vodou, Kmstns Duchem sv.
nenhasítelným. Mluvil Jan 0 pokutě, kteráž a ohněm, ne jakoby křest Kristův nedái se
neodolatelně postihne těch, jenž na pokání vedou, nébrž poněvadž se nestává pouhou v_e—
se dáti zdráhali. Nyní jak již dotknuto při— dou, poněvadž nemá symbolického či názna-fá
dává, kdo s_oud ten vynese.; ne on, Jan totiž, čného a obrazného významu toliko, ale v

nébrž ten, který po mněpžídee čilipžíjdoucí
Fvang. sv Mat

skutku těž uděluje toho, co křestem pouhou"
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tkalouš lil, l..—lá. 55:0de mezi křesžem jeho & Kristovým,

vodou se toliko mysli naskýtá a označuje. ' coud, jimžto zlé od dobrých odcoudí, a zlé
Křest Krista Pána vlívá milost stv ětnou v odsoudí do ohně pekelného, dobré pak do
duše lidské, ducha lásky v nich rozněcuje a obilnice věčného blaženství shromáždí. Leč
je, docela ode hříchů očišťuje, jakož pak Voda kterak to měli snésti oni, jimžto se zdálo, že
toliko vněšně a částečně, oheň ale vniterně na humně Božím, vlsraele, jest samá pouhá
a celkem očistu vykonává. Mal. 3, 2. 3 Tím čistá pšenice a že Messiáš když pribude ——
žezlo do rukou
vším osvědčuje Jan Kr. rozdíl působeni svého, ne snad věječku, néhrž ——kteréhožto lOZdÍlll příčinu udává, že Kristu ' ujme podle Ž. 2, 9. a veškery nepřátely své,
t. j. jak oni vykládali, všecky pohany idům
znocpzějsím
f,;iest tak
že _sV._Jan hoden, spůso—
sen čischopen
nen"""
podrobí? Právě opak toho jejich smýšlení pro

Luk 3,16.a

Mr. 1 '.7 seVyjádřujírozvázati náší tuto Křestitel; ne berlu nébrž lopatu

řeme'nka u obuví jeho. Obuv výchoďanův Oby— vezme do rukou a své humno, lid svůj, pře—

čejná jsou trepky z podešve toliko záležející,
kteráž řeménky k noze se přivazovala; nosí
je toliko na ulici, při vjití do domu ale je
vyzouvají. Zouvati je, je odvazovati a nositi
nejnižším sluhám příslušelo. Chce tedy říci
Jan Kř., že neuznává sehodným,_ aby sluhou
Kristovým byt i nejmenším byl Spolu jak
někteří vykladatelé míní, těmi slovy namítá,
že on ještě k nové správě, k novému totiž

zákonu nepatrí; sluha ovšem krodině se po

čítá, on ale dí o sobě, že hoden není sluhou
takovým býti Pána, Messiáše a krále, na Je—

hož ramenou vláda spoléhá (Jes. 9, 6.)a pod
chůzí Jehožto hory světa se rozpadají. (Hab.
3, 6) J ešte poznamenati přijde, že Jan Kře
stitel, když dí, že Kristus mocnejsz'mjest nad
něho, nepřiěítá sobě moci nějaké, nébrž zhola
ji sobě upírá, mluvě obycejem písma, jenž
často _Větuporovnávací klade, kdež holý .zá

por se rozumí (Halo113.
38, 27.) „

tříbí a mnoho plev nalezne, jichž neušetří
snad pro půčhod jejich od Abrahama, nébrž
ohněm, —heuhasíteollným a věčným— je pa'
lití bude, ano dmýchání Hospodinovo jako
potok síry jej zapaluje. Jes. 30, 33. Slovem
neuhasz'tedlný naráží Křestitel na des 66, 24.,
kdež čteme: Červ jejžQh neumře a oheň jejich
neuhasne. PotokoVě 'a proudove veškeří po
vsem světě, veškerá iňoře, veškerý co kdy po
světě
otcové.vylévány slzy nezhasí ohně toho, dí sv.
Jiní vykladači
a sice větší jich díl to pQ=
YIV

.dobenství srreji vykládají, kamenem,církev vů—

bec, pleoami veškeiy ze vsechnaroduv zlochy
a nevěree, psem'cz veškery ctnostníky a po
božee slyšíce. Smysl to pravdivý, jelikož
v příbězích církve vševidný soud Kristem Pá—
nem se děje a druhdy na onen den veřejně
se konati bude nade Všemipode sluncem ná—
Jer.31, 11.Gen. rody; ale Jan Kř. se nejblíže k Židům obra—

cel a jim dutklivou pravdu onu na mysl

Vylíčiv rozdíl křestu Páně ode křestu stavil; a tudy výkladu prvnějšímu přednost
sveho Viací se Jan Kř. opět khlavnímu úkolu patří.
Leč když připravil J an lid israelský asp-oň
svému, ku vzbuzení pokání, a důVod sVů'j,že _
jižjiž med a soud Páně nastane, novýmobra- ' poněkud na příchod Páně, byl čas nastal, aby
zem stužuje, vzatým z obycejneho u výcho sám ten choť církve Jo. 3, 29. vystoupil a
ďanův, jakož druhdy také u nás, převívání jemu v náruč choť ta, lid israelský, vcházel,
obilí Humnem, mlatevnou či mlatnicí tam () tom vypravuje sv. Matouš dále:
bývá městiště na poli, jenž se písty utluče
a pro mlatbu upraví Rozestře se obilí a do
13. Tehdy přibyl Ježíš do Galilěy
bytek vleče po něm tříby či zubaté smyky a na Jordán k Janovi, aby pokřestěn byl
tak je vymlácí; ovsem pak i slámu potírá,
načež Vítka nevyhnutedlně potřebna jest, aby od něho. 14. Ale Jan zbraňoval jemu,
se pleva a stírky od zrna odmísily a oddělily řka: já potřebuji od tebe křestěn býti,
Věje se pak, an proti větru lopatou neb vě— a ty jdeš ke mně? l5. Odpověděv pak
ječkou se obilí přemítá, zrno zrovna co těžší Ježíš řekl jemu: Nech, nyní, tak zajisté
na zem padá, plévu a otěrky zanáší vítr dále, sluší nám vyplniti všelikou spravedlnost.
načež obilí se smete a do obilnice či do sou=
seku shromáždí, pléva a jiné odvějky na mím Tehdy nechal ho. 16.. Pokřestěn pak byv
stě Spáleny bývají. Smysl podobenství toho Ježíš ihned vystoupil z vody, a aj ote
byl židům docela pruzračen, an prorokové vřela se jemu nebesa a uviděl Ducha
častěji obrazu toho užívali J es 28, 26.28. atd Božího sstupovati jako holubicí a při
Věděli, že __pleoou rozumí lidi zlé a pšenici., cházeti na sebe. 17, A aj hlas s nebes

lidi dobre Tolikéž nemohlo jich tajne býti,
že humnem ,značí svatou zemi Palestynu, a
očj'ečkouči lepatóu že znacr přísný soud a

řkoucí: Tento jest Syn můj milý, vněmž
jsem zalíbil sobě,
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Matouš m. ls—HZ Pokřeatěnt Pána ležíše,

Mezi těmi, jenž dali se pokřestiti od Jana, , učitel svrchované ctnosti dal příklad, že „všeho,
Křu byl též Ježíš, jenž tehdy, .,to jest za těch 3 což svato, pravo, pOětivo, ' spravedlivě, iii'i'lo,
dobrepověstno, chvalitebno jest, pilcn býti
dob, kd ž__Jan___kře_stil,__
k" němu'přžšělbd
Gai
Iiléy z Tez-are'tanauordán Mr. i, 8., aby se jsem se ukázal. Filip. 4, 8. Nemínil se spra
od něho pokřestiti dal. Byl to křest pokání, vedl-ností tu předmětný předepsaný zákon ně
“jemuž...Kristus b_ezhříšný 1 Petr 2. 22. Je. 8, jaký — nebo nikde není o křestu Janově v
46. se podrobil, poněvadžcelé_pokolenilidskě Starém Zákoně přikázáno -—-nébrž sprave—
zastoupaje 2 Cor. 5, 21. nepravosti veškerého pilnost ve smyslu podmětném se běře a slyší
se ctnost _apíle svrchované ctnosti, jak samo
světa,na_,Se_,___yz_al„,.._Rom.
3, 25. Jo. 1, 29. 36
a' tíiii křestem co _odvinitel či odkajitel za viny ? zřejmo jest,“ Tukl'a'n'"proniknut úctou ustou
veške'řéh'b'""světa' zasvěcen byl. Udávají se""j'e pil a podvoliv se úkonu tomu na příkaz Páně
ště jiné příčiny, "za kterými Kristus Pán se Pána pokřestil. Tedy Kristus sstoupil do vody,
křestu Janovu podrobil. Chtěl totižto i. vodu by tam hříšného Adama pochoval ve smyslu
posvětiti, jelikož voda napotom lidi ode hří =výše udaném. Když pak byl pokřestěn, tudíž
chů na křestu novozákonněm obmývati měla. čili ihned vystoupil z vody, veškeren svět ja=
2. Měl tím křestem to, že očistováním ži— koby vodami očistiv a odtad co z hrobu vy—n
dovským konec nastává, na rozum a mysl vedev; druzíbez mála dělo u vodách zůstali
přivésti. 3. Chtěl nás pokoře učiti a lidi ku hříchy.vyznávajneía. požehnání Janovo příjí
přijetí svého křestu pobodnouti. Chtěl nad majíce; Kristus ale odlišoval'se od “jinýchco
to 4. na rozum dáti, že člověk má povšechně bežhříšný tím, že __z'lmedvystoupil z vody.
zavládlé nákazy citliv a hotov býti, část po Nedobře někteří slovičko ihned pojí s dalšími
kuty za zbrodně, ač bez viny snad v tom slovy: otevřelo se nebo; protiví se vazbě té
ohledu jsa, na se vzíti. Chtěl dále 5. křest souvislost.
Co hned následuje, že se jemu otevřelo
Janův schváliti a spolu příležitost dáti, aby
co Syn Boží poznán byl Jo. 1, 31. Posléze nebe, o. tom nemalá rozepře se vede, anot
6. měl posvěcen býti na svůj úřad. spasitel— jiní jinak slova ta vykládají. llned náměstka
která patrně o Kristu se praví, chtěli
ský. Přijetím křestu zajisté dokázal, že úřadu jemu,
_.
někteří slyšet-i oJanu, prozírajíce k 30.1,33
spasitclskému se podvolujeý
Ale když k Janovi přišel, úsilně zbraňo Avšak jako tu, a“šíří,Matouše, souvislost, tak
oal se Jan a zdráhal'se Jej pokřestiti. On i obdobně místo u sv. Mr. i, 10. velí, by=
sice Krista osobně neznal, nébrž odpověď při-= chom. slevo jemu rozuměli o Kristu, a sv.
jal od Boha, že. ten jest Messiáš, nad nímž Luk., 3, 21. dí zjevně, že když Ježíš pokře—
uvidí Ducha Božího sstoupiti a zůstávati. Jo. stěn byv se modlil, otevřelasenebesa. Jemu,
1, 33. Avšak on tušil dle svého duchovního pro něho, “za příčinou 'tho_,__s_ěfbízevřeloynebe,
sKristem co dárcem svatosti příbuzenství, že ač 1 ostatní ten důkaz viděli a_jtěž _pponě,
"ten, jenž přišelkněmu, jest někdo vyšší, jest leč" jihýirižárhěrem, sc otevřelo nebe, "Pro
světec, a tudy odporoval ho křestiti, a pravil: Krista otevřela se nebesa, aby slávu jeho
Ja' potřebuji od Tebe křestěn býti a Ty jdeš zvěstovala, pro Jana a- jiné přítomníky5*"“ueb'e
ke mně ,? Má—likřest předevzat býti, tedy já
otevřelo se, aby slávu jehowpoznali. Avšak kte—
musím křest přijíti od 'tebe., .lan ovšem byl rak se otevřela nebesa? nemáme; místnějšího v
posvěcen v životě mateře své Luk. i, 15., písmě o tom popisu, a tudy nemůžeme souditi o
avšak cítil sám sebe nebýti docela prosta spůsohu otevření toho. Za dob nejstarších to vy
všeho hříchu a tudy dí Kristu Pánu, jehož kládáno, že velebné světlo vybleskloodBoha,
svrchovanou svatost prorockým duchem tušil, jenž jest světlo (150. l, 52) ažáří posvátnou o—
žeby on, Jan, měl .od něho, Krista, zde po— svítilo Krista, jenž jest oblesk podstaty otcovy.
křestěn býti. Kristus Pán ale odpověděl: Za— (Col. 1, 15) Jiní myslí, že na obloze nějaký
nech nyní; ne jakoby Janovi připovídal, že otvor se rozstoupil, z něhož jak holubice taki
později volí ho pokřestiti, jak se beze všeho hlas Otcův na Krista se spouštět; leč i otvor ten
důvodu některým zazdálo, něbrž zanech, po= plný záře sobě představiti dlužno. Otevření ne—
nech nyní, depu-st __nypít. j.: „AčleítQhDykře— bes značilo otevřenímilosti „Božípro lidské po
stu pro mne potřeba není, povel přece (pro “kolení a'pře'dVě'sto'Valopřechodně otevření ne
příčiny'shora udané), abych“křestu tvého se bes Kristem skrze smrt vykonané. (chr. 9, T.)
přiúčastnil, nebo ——udává Pán příčinu své
I uviděl Ducha Božího sestupovatz' jako
onoho křestu žádosti —- sluší, abychom 'vea holubicí. Kdož uviděl? táží se vykladatelě,
škeru spravedlnost vyplnili. Sluší, dí, t. j. po Nikdo_'jiný lečKristus, nebo o něm řeč jest
třebí sice není a bez toho bych“ se “též "ebe nejblíže tuto ii 'svl' Matouše a u sv. Marka
jíti "mohl,“"avš'ak'sluší, abych učinil i to, čeho 1, 10. Avšak nevyplývá odtud, žeby nebyl
se na mně žádati zhola nemůže, a abych co Jan & druzi přítomníci Ducha. Páně spatřili,
...—__...
_.
._—_.
.

&*
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!iuatouš llll. lis—TŽ. Pokřestěnů Pána ležíše;

en Je. 1, 33. toho potvrzuje; nepovídá jeden ? s hůry., aneb podle Mr. l, 11. L. 3, 22, Ty
evangelista všeho, nébrž část onu ten, část jsi syn můj. Tuto přímá, tam nepřímá mluva;
tu onen předkládá. Matouš a Marek jedna— u Mr. a Luk. řeč jde ke Kristu, u Mt. ku
jíce o Kristu dějí, že Kristus uzřel Ducha posluchačům. V čemž půtky není, nébrž Ma
ev. jak holubicí, sv. Jan mluvě o Křestiteli touš . toliko, . po „smyslu. slova . Otcova. . uvadí,
praví o něm, že on úkaz ten zázračný spatřil dřiiz'íava" svatopiscové slova sama pronášejí,
a ješto dle Luk. 3, 21. veškeren lid příto— poněvadž zdá se slušeti, aby k tomu řeč o
men byl, ovšem i veškeren ostatní lid vidění bracela se, na něhož Duch Boží sstupoval.
to uviděl.
V řeckém textu má řeč zvláštní důraz dvo—
Dále opět se namítá otázka, kterakým jím členem projádřena jsouc: ó vióg juoíí &
činem a během Duch sv. ve spůsobu holubice dyanmóg syn můj ten milý, ten jediný, věčně,
objevil se? a tu odpovídáme, že bloudí do božsky milovaný; jako zajisté“ Kristus jedi
jista ti, jenž slova jako holubice toliko o spů— ným a jednorozeným (Jo. l, 15. 3, 16.) Sy=
SObu sstoupánž a sle'taíní nějaké moci, snad nem Božím jest, tak i láska ona jediná ne=
světla onoho, na Ježíše vykládají; jak znějí vystihlá jest a'nepomyslná. Co hned násle
slova a jak svi-„lukáš 3, 22. věc představuje, duje: v němž jsem zalíbil sobě není leč pře
nelze rčení jako holubice jinak slyšeti, leč o dešlé myšlenky potvrzení a stužení. Zalíbilo
spůsobě, v jaké se vyjevil Duch svatý. Atudy se Otci v Synni pončradž v „něm,...briaastnxqv
jenom otázka zbývá, proč tohoto a ne jiného božskou a spolu '_Qhu_„_la__'sku
spatřil, pro kte—
oznaku a obrazu Duch sv. užíval. Nebylo to rouž člověčenství přijal 'a smíření lidského
žádnérz..rh9lubs=aífse„
_huchmvatého, aniž by pokolení s Otcem skrze smrt-svou vykonati
tně se spojil s holubicí Duch Boží, nébrž jen se podvolil. Nemožno __překládati, jak se
právě pro tu dobu tvaru toho se Duch svatý některým vidí: jímžfjsem; 'žjdlžběňí'iqul, totiž
přiúčastnil'. A tu především pozorovati přijde, ve člověcích, a “skrže něh0žt0""'jsem “oblíbil
že oznakomtím nemělabytnost osobná Ducha člověky a s nimi se smířil. Ač zajisté pra-=
sv. vylíčena'býti, nébrž jenom ozračeti měla vdiva a biblická jest myšlenka ta, jednak
stránka, abychom tak řekli, působnosti jeho, přece se jí text příčí, jenž neoblomně vy
kterou zvláště v Ježíši co spasiteli s'věta'prow máhá, slova ta o lásce Otcové, ne k lidem,
jadřovati volil; duch ___Kristův..měl... tuto .png-g. nebrž k Synu Kristu slyšeti. Slova ta Otce
nesen býti,___d_uch,
„jakým Kristus sám veden nebeského narážejí na slova, jež „Hospodin o
byl;“ a*duch,“ktěrýih'ž'se vésti dáti mají uče— témž Synu svém u proroka lsaiáše předcho—
níci jeho. Jest holubice, jak jehňátko 'neb dně zvěstoval. (J„es.42,1fl\. Aj „služební/s:maj,
beránek, u všech národů oznakem dobroty, vyvolaný můj, zalíbila se "čeněm ďaré'“"má;
lásky, pokory, prostoty, lahody,*neviny (Cant. . dal jsem ducha svého na něj . . . nebude kři—
.í,"'ló'.' 2, 14. 5, 2. 6, 9: “Mat: 10,16) a ta četi . ., _trestz'nalomeně nedolomz' atd. Slova ta
kovým prokázal se býti Pán náš, který th.
projádřují povahu ]Páně přelahodnou a udá—
11, 29. dí: Učtese odemne, neboť jsem mírný vají takměř příčinu, pročDuch svatý ve spů—
a polem-ný srdcem, A jako tam Gen. 8, 10. sobu holubice na něho ss'tOupil'. Spolu ale
11. holubice ratolestí olivovou zvěstovala ko= také musela všem, kdož slyšeli slova Otcova
nec potěpy, "tak Duch svatý ve spůsobu ho— s hůry nad Kristem pravená, hned ona shoda
lubice naskýtal, že nyní skrze Krista, na ně zázračných „slov s oněmi prorockými se na
hož sstoupil a na němž odpočinul, veškeren skýtati a tudy ta myšlenka se namítati, že
svět od věčné zkázy osvobozen bude, an Kri Kristus jest onen, o němž Bůh již ve Starém
stus mír s Bohem člověkovi zjedná., Ostatně Zákoně "'přědvěsmě'tak slavné svědectví vy
církev sv, pokřestění Páně považuje co druhé dal. Modlitba, při níž se to prohlášení dálo
zjevení či druhou, cpifanii (první jest zjevení (Luc. 3, žl.), byla modlitbou pokory, podda=
mudrcům stale. 'Mt."2, l.), jelikož Kristus nosti a celého sebe do služby Boží odevzdání.,
tenkráte ze závěti a úkrytu soukromého ži—
Ještě před závěrkou kapitoly sluší na
vota u veřejnost vystoupil; a „tudy se pa— čtverou věc poukázati. Jednu, že při křestu
mátka udalosti té přesvaté v týž den se zje tomto Páně nejsvětější Trojice objevila se,
vením prvním šestého ledna odbývá.
podle čehož někteří myslí, že“'i křest novo—'
Přicházíme k hlavité části celého toho zákonný tenkráte od Krista ustanoven byl;
zázračného úkazu, k hlasu totiž, jejž vydal leč viz níže 28, 20. Druhá věc jest, že ve
Otec s nebe nad Kristem, tím spůsobem jej slovech Otcových úloha a úřad Pánu vytknut
___—

i

v úřad spasítelský _uvedev, spolu i__posvětiv
'a “pomazán“ 'A" cg“hlas š'a'ebé řkó'ábž: Taita
íéšiš"'syn- můj, v němž jsem zalíbil sobě. Ten
tot' jest syn míří milý zavznčl hlas od Otce

a povaha

jeho

naznačena, jak --"“již"'_'žmíněno

bylo; Třetí věc, již pozorovati tu přijde, jest,
že křestem tím Pán pomazání a posvěcení k
úřadu svému- eo král, prorok“ avelek'něz dow

nauce iv. n—n. sest á-pokušcní Páně.

SŠ

ských jako nebe od země (Jes.55,9.) & cesty
milosti
Boží jsou nepatrny, skromnyeza nená—
obmytím vodou a_vylitím'ná jejich hlŠlYŘ.._0-„IŘJ„€
posvěcováni"'bývali;'"“ Á; 'tů'dý'l'DáÍF u Luk. 4, hly, ale dojista dosahují cíle svého.
Ale nehned Pán úřad svůj nastoupil, ač
17. 18., sleva JES.61, 7.: Duch Páně nade
mnou, jenž pomazal mne, na sebe potahovatj k němu s nebe povolána od Ducha sv.posvě—
mohl. Posléze zabiliá dotknouti otázky, proc cen byl. Dříve se vydal na poušť, tam se své
Bůh Syna svého před tak nemnohými _pomaf strany se pro dání nám lidem“ příkladu k
zati a posvětiti hodlal, ješto se člověku "žem úřadu'připraviti _hodlaje, jak se strany Otce
skému vidí, že by nejlépe bylo bývalo, kdyby a Duchašvatěhokhěmu již nastrojen byl.
O tom vypravuje sv. Matouš v následu—
přede shromážděným v Jerusalémě národem
byl to slavné svědectví o Kristu vydal.., bec jící kapitole..
sáhl, jak druhdy velekněži (Ex. 29, 4. Z.)

myšlení Boží vzdálena...isouodmyblemhd

Hlava

EW)
totiž od Ducha Božího, jejž byl bez míry
přijal, tudy vece L. 4, 1. pln jstDucha sv.
Měl ovšem i dříve Duchasv., z'ÍDuéha sv. i

Půst a pokušení Páně, 12. Ubydlem' se jeho
fu Ifafarnáu. 17. Kázanz'. 18. Povolání
čt'veo'o učeníků. 23., Obcha'zenž Galz'lěy.

byv; ale na. křesťan,mu ještě v hojnější
1. TehdyJežíš zveden byl na poušť počat
míře „byl „..udčlěn,_ješto Duch sv." na něho ""'vi—
od Ducha, aby pokušen byl od ďábla domě sstoupil a při něm zůstal měrou ne
2. a postiv se čtyřicet dnů a čtyřicet vyrovnanou. Sv. L. má m. od ducha veden,
v duchu veden, duchem veden, ješte jím na—
plněn byl. Dále se to vyvedení, jak dí sv.
Marek 1, 12., vypuzením nějakým silným, avšak
nikoli násilným, bezděčným, nébrž dobrovol—

nocí potom zlačněl. & l přistoupiv po.-'
kušitel řekl jemu: Synem-“li Božím jsi,
rci at kamení toto chlebem se stane. 4.
On pak odpověděv řekl:, Psáno jest:
Ne samým chlebem žije člověk, néhrž
všelikým slovem, jenž vychází z úst Bo
žích, 5. Tehdy pojal ho ďábel do sva=
tého města a postavil ho na vrcholu
chrámu 6. a řekl jemu: Synem Božím

ným. 'Atudy nedá se mysliti o nějakém pro
vedení Páně vzduchem, jak provedeni byli
Ilabakuk Dan. 14, 38. Eliáš 4 Kr. 2. 16., a
Filip Act. 8, 39. Vedení “to bylo, jakovým
Duch sv. lidi vede, vzbuzujíc a ponoukajíc
vůli člověka, a však svobodu vůle ponechá
vaje, ač u Syna B., jenž bez míry Ducha sv.
přijal, také pokud onen nevyrovnané moenčj»

jsi, svrhni se dolů; nebo psáno jest, že
andělům svým přikázal o tobě, a na ruce

ším byl., jak již Mr. ], 12. vysvítá..
Puzen byl, vece sv. Jan Zlatoúst, a ne—

vezmou tebe, abys snad neurazil o kám
šel samoehtě do pokušení, abychom ani mý“
men nohy svojí. 7. lDí jemu Ježíš: Zase sa'm'o'v01ně““"d'o
“FpOk'uše'iii'" se nevydávali,
ale

psáno jest:

Nebudeš pokoušeti Pána

byvše v ně uvrženi státně si počínali. Hned

Boha svého. 8.. Opět pojal ho ďábel na jej vypudil duch, vece Marek 1, 12; slovem
horu vysokou velmi a ukázal mu veškerá .hněd..značí se působnost a mocnost Ducha
království světa a slávu jejich 9. ařekl sv.."a povolnost a ochota Páně; nesmí ale
slovo to se stroho bráti, nébrž vůbec znamená,
jemu: Toto všecko tobě dám, jestli že že
Křišťušl'před " početím vyučování svého a
padna pokloníš se mně. 10.. Tehdy vece před činěním nějakých divů dal se na poušť.

mu Ježíš: Klid se, satane! nebo psáno
jest: Pánu Bohu svému se klaněti a
jemu samému sloužiti budeš. 11., “Tehdy
opustil ho ďábel a aj andělé přistoupili

a posluhovali jemu.
Památno, že Pán po svém pokřestění ne
šel do Betléma ani do Nazareta, nébrž přímo
šel na poušť, tam zvede-n byv od Ducha., aby
pokušen byl od ďábla, lDí Matouš: Talu/y to
tíž po křestu; dí: uveden byl Ježíš od Ducha,

A tudy se nepotýkají slova Mark. s Je. 1,35. 36.,
kdežto se řeč vede o zejtřku po křestu Páně.
Na poušt'uvedl jej Duch svatý; na poušť
ale nějakou výšeji položenou, než byla ta,
kdež od Jana pokřestěn byl; nebo slovce ř.
dyýxoq značí zdola do výše vedenu býti.. Kde
peušt ta leží, dojista neví se; okazují však
podle podání na poušť, Quarantanii, jenž v
písmě pouští Jericha sluje. (Jos. 16.,1.) Poušť
ta "leží severovýchodně od Jerusaléma, pouští
[ divoká, hrozná, zahrnující v . sobě krvavou

_*—
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cestu, z Jerusaléma do Jericha vedoucí, a '
horu Kuruntul či Quarantanii či tak zvanou
hem čertovou, holou, hrotnatou, špičatou a
spadltou Pustina ta, dí novější cestovatel,
podobá se úmrtněmu lůžku. na němžto smrt.
se životem zápasí aniž pak
V'V'docela obdržujeg
a tudy lidské duši odpornejs1 jest než tapu— ,
stina arabská, která podobajíc se hřbitovu :
člověka hrůzou neobkličuje. Jest to poušť ta,
v níž cestovatel Luk 10, 30. mezi zbojníky
upadl. —-—
Příčinu, proč do té hrozné pouště

se odebral Pán, udávají slova, aby pokusen

Páně.

tězství skrze něho se nadějíce, anot jak dí
Aug. in ps. 60. proto zkoušen byl Krzstus, aby
od pokusítele přemožen nebyl křesťan. Podle
čehož sám dí JO. 16 33.: doufejtež, ja' jsem
přemohl svě-* Chtěl nám dále okázati, že na
svět přišel skutků ďáblových kazit. Chtěl ale
zvláště v nás zbuditi rozhodnou k hemu dů—
věru, že čitedlen jest' všechněch trampot na—
Šieh dle slov Hebi. 4,15.: Nemáme bzskupa,
kterýžby nemohl míti lítosti nade mdlobamz
nasímz', ale zkušeného ve vsem nám podobně
lmomě hříchu.2,18„l_\7_ebo že sám trpěl a

pokoušímj,ost hotovjest i pokousenym pamá
kterými se Kristus v pustme Oetnul,na př. hatí. Tyto uvodí vykladatelé příčiny, za kte—
aby jak diuhdy Mojžíš a ted' Jan Křestitel rými se Kristus pokoušeti dal.
Než ale pokušitel počátek pokušením
se tam k úřadu svému připravoval; aby nam

dal příklad, že hodlajíce věci důležité rozho— učinil, dí Evangelista, Kristusv po čtyřidcet
dnouti, 'vezdy hluku světa se vzdáliti a mysl dnů a noc-í se postit; zlačněl. Ctyřideet dní
v zátiší sbírati máme tam s Bohem jako _na a nocí postili se Mojžíš a Eliáš, ovšem pak

poradách trvajíce. Dále aby v zátiší tom
podle převrouené své k nám lásky za
nás se modlil a nám pro pokušení sílu
zasloužil. Ále sv. Matouš všechny příčí-=
ny mimo sebe pustiv jedinou toho Páně na
poušt ústupku pronáší příčinu, aby pokusen

Kristus, druhý, jak 110dle Deut.18,18.na—
zývali, Mojžíš, měl i vtom prvnímu lllojžíšo
vi levným se prokázati. Přidává s. Matouš (dní)
_anoci, prohlédaje ku postu Židům obyčej
nému, kteríž v den postní teprv večír jídali;

chce tedy říci,že pust Páně nebyl asi tako

byl od ďábla. Pokoušeti značí k zlému po— vý, jakým se postí Zidé, nébrž ze zhola vše—
noukati, k__zlem_u_pob1zet1,pobádati, vábiti, liké. potravy po veškeren ten čtyřidcetidenný
louditi; a to ucmlti při Kristovi zaměřil dá čas prázcn býval. Počet čtyřidceti do sebe
bel. Značí ale také tolik co zpytovati, vyše něco tajemného má, v písmě svatém častěji
třovati, ohledávati; a i v tom smýšlu také přicházejo. Ctyřidcet dní pršelo za času po

ďábel Krista pokoušel. Chtěl zajisté, slyšev
bez mala, onen hlas Otcův nad Kristem při
slavném křestu pronešený zkusiti a dověděti

tom Gen.7,11.;čtyiidcet dnů zpytacishlé
dali zemi zaslíbenou Num. 13, 26 "; čtyřidcet
dní Goliath s potupou vyzýval Israelity k

se,vvjakém smyslu by Synem Božím byl; soubOjii Reg 17,16.,čtyiidcetrokův lsra
ovšempak; jej k ouporupreti Dobu prlvesu elité na pousti bydleli EX. 16, 35. ,čtyřidcet

století prošlo od Adama do Krista atd. Čí
slo čtyřideet sestává ze čtverky násobené
myslil. Podvolil se tomu Kristus,_ jako Adam desíti, čtverka jest poznámka či poměta
druhý zkoušku svobody, v níž Adam pi*vh'í'i tvorstva a desítka jest poměta celku; tudy
byl poklesl, na se přijav a tudy hned z po— dí Aug. že ctyndcet znamena veškeren běh
šátku úřadu svého spasitelského rozhodnou životabpokam venovany Po tolik dní podro
půtku s arcivmhem pokolení lidského pod— bil se tubemu postu “Pán, aby nám příklad
stoupiv; Kristus podvolil se pokušení, _poně— dal a spolu za nás, jejichzto praotec naži
a tak svedením druhého Adama celé pokolení

lidské znovado zahmry vecne uvrhnouti za

vadž sepedvoni utipem za nás podstoupitl vostí a požívavostí se provinil, zapíráním so—
Mělo-li pekolení lidske vykoupeno býti, ne
mohla Toho, jímž nový rodpovstati měl, mi
nouti ta zkouškaata půtka s ďáblem Tím jmé
nem se rozumí ďábel po přednosti, kníže všech
duchův zlých, o němž Pán Je. 14, 30. dí, kníže
tohoto světa 297
iool, ale nenalezl na něm ničeho

' Jsou ale jestě jiní důvodové, jenžKrista

přiměli k tomu, aby se pokušení podrobil
Chtěl nás učiti ostražitosti a opatrnosti, aby
nikdo jakkoli svatý nedomýšlel se prost býti
pokušení podle slov písma Eccli. 2, 1.: Sg/nu
přistoupe k službě Boží. .připmv cluszsvou
ku pokusem'. Chtěl nám dále přidati mysli,
abychom statue si v pokušeníeh počínali ví—

bě nejpotřebnějších požitkův pokutu na se
be vzal. Na modlitbách abohomyslných úvah
hách trvaje tělo tak podrobil duchu a co
člověk takovou z božství čerpal posilu při
tom rozjímání, že potřeby tělesně docela do
pozadí ustoupily, a tělo ,jeho povahu télalid—
ského v ráji pronášelo a nějakým předejmu—

tím povahu do sebe ukazovalo tu, kterou na

sebe nápotprn po vzkřesu jevilo Byla štrava
jeho tenkráte modlitba a plnění Vůle Oteow
vy M0.,4, 34. To dálo se po 40 dní, po je
jichžto uplynutí Kristus samovolně poddal
se citu tělesného hladu a zlačwěl. Zlačněním
tím vybídl takměř na sebe pokušitele, kte
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rýž takořka neosmělil se dříve pokoušetiJe— * miž k samému skutku Jej zavésti snažil se,
ho, jenž tak slavným Spůsobem za Syna Bo— Synem-li Božím jsi, praví, pochybujíc.. Sly—
žího vyhlášen byl. Příroda a bytnost_„_„b9ž„— šel“ ovšem "hlas , nad “ním“"s neb'e“Vynešený,
jímž synem Božím "jmenován byl, Slyšel Ja—
ská, dí sv. Hilar. in Mt. _c. 3., ostaýilaill
přirozenost lidskou a Krista jako z vyšší na l_íř., kterak o nadlidském & božském dům
stoje'nštví jeho mluvil do. 1, 34.. Avšak to
moci vyzutého co pouhého a_holéhočlověka

bez božské takořka zbraně útěku"'ďáblov'u pokorné Krista Ježíše na poušti se chování,
vystavila: neměl zajisté ďábel ed Boha, né— to jeho trampot, běd a svízclův lidských pod-=
brž od pleti přemožen býti, Při čemž sv.. nikání jej rozpakovalo, zdali v skutku Kri—
Zlatoúst (h. 13.) upozorňuje, že nečinil ďá— stus Ježíš Synem Božím jest. Někteří vylila-=
bel útoku na Krista,
když se-"'“'p'ostil,““n'ébrž dači pochybnosti té u ďábla místa nedávají,
když“ la'čn'ěl,""abys' “věděl, dí' světec ten, že nébrž mají za to, že ďábel spůsobem klad=
půst ovšem zbraň jest proti vrahu, jak vcce ným pronesl ta slova: jelikož, poněvadž syn
apoštol 2 Cor. 6, 5. Proto církev sv. na pa nemBožím ..jsi; což prý více přiléhá kůchy=
mátku tohoto postu Páně půst čtyřidceti dnů trosti a choulivosti nepřítele toho. Leč text
více nasvědčuje výkladu prvnějšímu. Dí mu
svojincům předpisuje.
I uzřev ďábel Pánalačného ihned ucho tedy: Jsi-li Synem Božím, řek-ni, at kamení
pil se té příležitosti, aby nástrahy své léceti to chlebem stane se. Kamenž to, dí, jenž na
mohl. lDí sv. Matouš o tom:
_ poušti te kamenité leželo. První pokušení
vůbec
ale chce
I přistoupilo pokušz'tel řekl jemu: jsi—li týká se __žcídostzf_,téfl_cí___žv_lclště,
'syn Boží, rcz' ať kamení toto chlebem stane pokušite'l' 'n'avéšt'iPána, "aby jiným než během
se. On pak odpooěclěe řekl: Psáno jest: Ne zapíravosti od Otce sobě určeným a při kře—
stu na se vzatým působení svoje počal, V
samým chlebem žtje člověk, ne'brž každým
tom schytralost hada toho vidí sv. Otcové,
slovem, kteréž vychází z úst Božích.
Pokušitelem zve se ďábel, poněvadž ve že od menšího k většímu, od věci na po—

škero jeho jednání tam směřuje, aby lidi ve hled nevinné" svádění “svoje počal nabádaje
hříchy uvedl. Ne jakoby on všeho lákání k Pána k tomu, aby, nadpřirozené moci své k
zlému jediným bezprostředným byl původem; uchlácholení vlastní potřeby užil. Nač, na—
býva zajisté člověk pokoušín od pletě své mítá mu vrah, toto sebe trýznění? Stifoř so—
ke zlu nakloněná, bývá pokoušín ode světa bě chléb z kamenů těchto alžbav se nedo—
zevnějšího; avšak i ta v našem těle zlá po statku; čiliž__pe,má_š__,k
tomu moci aneb-li se
chot i ona světa k svádění nás sklonnost v ti odpírá, moci tě ke“ svým potřebám užíti?
ďáblu kořen a základ má. Bokušitel ďábel Kristus,___ale veškeru moc svou toliko ku
přistoupil k němu V tvál'nosti lidské bez má VSPáSqilídswa užívati a cestou pokání lid vy-=
la, anebo, jak jiným se vidí podle 2. Cor. k'oupiti'zamysliv odpovídá zlochu: Není čio—=
11, 14. v tvárnosti anděla. Nebo nedála se věk samým chlebem živ, leč každým slovem,
pokušení ta v pouhém vidění, ani ve snách, jenž vyjde z úst Božích., Odpovídá, dí Jero—
jak se některými"iuzdávaiůí' kterak by sice ným, poněvadž ďábla překonati chtěl poko
takových slov o tom sv. Matouš byl užíval rou a ne všemohoucností. rl'rpí hlad raději,
a'nějakým znaménkem neoznačil toho? Také poněvadž, jak sv. Hilar (in Mat) dí, více
slova Lukášova zhola jenom o viditedlném SE,ázsx.,lidské„„eež_1i .i,íd.1._a„_.žádostivbyl. Odvě
pokušení, “o' _postavení se osoby proti osobě lává se tu Pán'na písmo, v němž o něm
Slyšetí se mOhOu._-lBIÍÍEĚQFRGNŽďábla ku Krí— psáno stojí. Místo, na něž naráží, jest Dent..
stu naskýtá tělesné přiblížení se vraha toho 8, 3., kdež řeč jest o manč, kterou Bůh
ku Pánu; vedení Krista na horu a na vrm spůsobem zázračným lid svůj na poušti sy
chol chrámu nadesílá skutečně pokušení. til, co potravou zvláštním velením Božím vy
Nad to také obyčejně U, „vidění, m0hútn„0$ýt.i. vedenou. Není. „Bohu pro nasycení sluhův
člověkovy více méně svázány jsou, j'ešto svojich obyčejné, potravy potřebí; on výro—
přece toho zde Opak na Pánu spatřujeme. kem úst svejieh "nakrmiti'je' může, "'jakož“"'i“i9;“
Nedálo se tedy pokušení Páně ve snách to— pouhé slovo jeho také mana povstala na
poušti a předky naše nasycovala. On„železe.
liko aneb ve vidění.
.Tím.___i_1__1_éně
dále se to
pokušení toliko _vniterně v duši Krista Je a stává se a přikáže a stvořeno jestý Ps.
žíše, anat bezhříšna' 'ií'běžpřnštředným Ducha 148, 5. I_mne tuto Bůh, ač jestli vůle jeho,
Božího působením stvořena jsouc zlému-my zázračným spůsobem bez obyčejného jídla
Zachovati může, aniž já V nedůvěře k němu
šlení přístupna o své ujmě býti nemohla.
libovolně a sobecky divu nějakého „podjíti
Neudává sv. Matouš veškerých slov, ji»-——
miž se ďábel Pánu bez pochyby zamlouval, se volím. Tot smysl slov těch, jak se hned
nebrž jen hlavitá a stežejná uvadí slova, jin ; čtoucíinu namítá; avšak smysl částečný to=
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liko, anat slova ta z úst Páně pronesená
vyššího něco do sebe mají. Clovek nežije
samým chlebem, nébrž maje kromě tělesného
života též život duchovy potřebuje potravy
pro ducha 'a “touž _jest slovo Boží. Obojího

a pokušení Páně.

ukřižovati nechal. Boj Bohočlověka s' kníže
tem .pekla mysli naší nikdá průchodem a prů—
zračen nebude a ovšem mnohem'vÍCe nám

zahalen zůstane, než půtka ona Jákoba s mu
žem neznámým, o níž Gen. 28, 33. čteme.
Postavil pak ďábel Pána na vrchu chrámec—
ee'm, na kalenici, na cimbuří, na vrcholí.

života potřebí píleti; jsou pak zvláštní doby,
ve kterých po výt-ce a přednesti duchovního

Položitá střecha chrámu byla zábradlími o
hražena; na zábradlí to postavil ďábel Krista
voleje, aby se odtud dolů spustil. Se které
strany toho na Pána podal, neví se; domní
vají se, že se dálo to se střechy onoho pod
loubí, jenž k nejhlubšímu srázu při propasti
mně chovati se přijde, a jak tam Adam je=— úvalu cedronského přiléhalo, ač jiným se
dením zhřešil, tak já postem a zdržováním vidí , že měl se spustiti do předsíně chrá
se vítěziti mám. Tak Spasitel náš odvětil mově a tedy že na jiném místě Pán po
slovem ]Božím z písma pokušitele odbyv a staven byl. Učinil to ďábel, chtěje přiměti
nám příklad dal,-nač hned na začátku každé Krista, aby přívažčivě na Boží pomoc spo
obluznosti pamatovati náleží, abychom ode-— léhaje toho zkoušel, jak daleko Boží opatření
přeli síle pokušení. Na to ještě krátce po= jeho sahá, a spolu aby“ tím. “spamem—dusto
ukázati dlužno, že mnozí svatí po mnohá jenství svého co ___lljííessiášjiným ovšem než
žiVota hleděti přijde, anot všecko čas svůj
má. Debata. .„nyuípro mne přibyla, an po—
čínám' úřad svůj spasitelskfý, při čemž ovšem
potřeby tělesné v pozadí ustoupati musejí.
Aniž pak, dí Pán, mohu činiti, jak tam v
ráji činěno a zhřešeno bylo; na Opak právě

léta

jedinou

svatou příčestí život zachová——Bůh zaměřil během, žá'zračně před lidem po
tvrdil. Byla to nástraha ku pýše,_žiyot_a,_j_k

vali, jak 11. p. sv. Kateřinasenenská,
Ji u
světeův a “svě-tictěch darem zvláštní milosti
Boží tělesně potřeby se docela odmlčely a
tělo duchem ožíváno bylo.
Leč po takovém zahanbení zda odstou
pil ďábel a šel po svých Krista Pána v po
koji zanechaje? Zhola toho neučinil, nébrž
mnohem drzeji sobě počínal, jak dále vypra
vuje sv. Matouš: Tehdy pojal ho ďábel do
sv. města a postavil ho na cimbuřz'chrámu
a řekl jemu:

osvojení sobě slávy během Bohu protivnýln,
ale zchytrale nastrojena, anot mohlo se zdáti,
že by'po takovém zázraku, kdyby Pán pod
dav se lákání vrahovu byl jako s nebe při
jdoucí shromážděnemu lidu se ukázal [ve
škeren národ tudíž s věrou se k němu byl
přivinul. Pro snadnější Pána oblouzení po;
znav, že Pán se slova Božího drží, místo z
písma sv. uvodí, jež velmi příhodně byl vy

8ynem=li Božím ,ý'sz',utrhne“ se

bral., Di: Psáno jest: Andělům svým přiká—
zal o tobě a na ruce vezmou tebe, aby snad
neurazit o kámen nohy své. Vzata jsou slova
ta, jimiž vrah Pána k svému záměru návěsti
Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti hledí, ze Z. 90, 11., kdež vede se řeč o
Pána Boha svého, Praví SV. Matouš: Tehdy zvláštním lidí pobožných od Boha opatro
to jest když ďábel odbyta i odbita se viděl vání. Ěábel slova ta od menšího k většímu
po prvním svém útoku nenechal dorážení jda na Krista Syna Božího a to právem
svého, nébrž znova na Pána rýti jal se. Po— obrací, jelikož Syn_____Bož_í
„ovšem většíod 01309
jal Krista do sv. města, do Jerusalěma, kte lásky a tudy větší péče nadíti se mohl, nežli
réž pro službu Božív něm slavenou a_pro veškoří ostatní lidé. Avšak ošemetník ten
chrám, v němž 'B'ůh'zvláštním 'spůšbb'éúi“by vypustil místa ze žalmu, která se o něm sa
dlel,"f'švatým sloulo, jakož i posudel—kuds mém ve smyslu vyšším slyší: šlapatzf bude;
t. j. svatým u Arabů sluje. Kterak bo “pojal-, po kada__a„_bazílišku; nadto pak Obrací "Slova
nedí sv. Matouš ani sv. Lukáš; protož se o písmová ona k oněm nebezpečím, do nichžto
tom rozcházejí vykladatelé. Jednem vidí se, člověk sainochtě a- proti vůli Boží se u
že vzduchem jej provedl (Hier. Greg.), snad vrhá.. Ale““Pán jemu odtušil: Zase psáno
prý tim domnívaje se spíše Krista ke spa-. jest: Nebudeš pokoušet'í Pána Boha svého.
štění se dolův nakloniti. Jiní opět myslí, že Neporáží písma písmem, nébrž _zléthísma
po zemi a pěše se to dálo, an Lukáš 4, 9. zneužití, dobrý-m -..písma „užíváním ...OPFÉVUJ
e,
užívá slůvka uvedl; ďábel prý zajisté nechtěl "Pšánajsou slova ta DethG, 16. a Páň'j'imi
se prozraditi, me by se bylo stalo, kdyby pokušiteli namítá, že zhola netoliko nepo
byl Krista vzduchem provodil. Buď tomu tře'bno, nébrž hříšno „bylo,by.,„kdyby..vtakoyé
jakkoli, jisto, že proti vůli Páně se to ne= jak ďábel mu řádil sebe na odiv stavení-se

dolů, nebo psáno jest, že andělům svým pří
kázal o tobě a na ruce rvezmou tebe, aby
snad neurazit o kámen nohy své.. Di jemu

stalo, aniž také nad tím užasati budeme,
povážíme-li, že se od drábův ďáblových i

vydal.

Pokoušeti

Pána

znamená'“'tii't'o' cpe——

vážlivě apřívažčivě, všetečně a doskočně na..

3?

Matouš: iii, nan.. Pri-st a pokušení ?ásti,

Boží všemoenost s_e dobývati, zda by něco Na kterou horu Pána uvedl, neví se, nej
mimořádného k učelum Sobecký/m"vyvéšti “vo- podobněji zdá se táž hora Quarantania na

liia. israelité d'ese't'krát'epokoušeli Pána Num,

poušti,

o níž výšeji řeč byla;

jest zajisté

14, 22.3" 's""ne'déř'ěfoíi,'"přívažčivostí a pochy— vysoká a viděti s vrcholu jejího na veškerý
benstvím od. ]Boha se domáhajíce, čehož s po— strany na mnohé míle. Tolikéž se neudává,

kerou jim prositi bylo. Vece tedy Pán, že
nechce pokoušetí Boha a připojovati se ke
povaze zarputilého lidu na poušti, kterýž
]Bohu čas, míru a spůsob, jak ho vyslyšeti
a jak jej opatrovati má, ukládal. Ač zajisté
Synem Božím jsa, čehož ale ďáblovi výslovne
nevyjevii, přece na sebe. přijav dílo spásy

jakou měrou Kristus pojat byl na horu tu
a ovšem týmže spůsobem si představiti ono
přenešení Pána musíme, jakým se předešlé

z pouště na zábradla chrámu dále. Ale kte-»
rak Pánu mohl ukázati veškery říše světa?
Není hory na světě, aby podrobně všechna
království spatřovati se mohla a tím méně.
a sluhou-__se___stav_,veškeren soud, jakým krá—_ s hory Quarantanie uviděti jich bylo. Proto
vykladatelé nejednako myslí. Zdá se ně
ěeti—má během ,' :,Oťci“ nebeskémurzestavuje.
"Ostatně'sv. Lukáš "pokušení, jež sv. Ma— kterým, že ďábel nějakým optickým nastro
touš na místě druhém má, klade na místě jením veškerý světa říše jako_,._ve_..„fat.ě
11.119?
třetím, druhé místo dávaje třetímuu sv. Mat. ganě zrakům Páně naskytl, což ovšem prý
pokušení, čehož nám divne býti nemůže, an i_na poušti lépe učiniti mohl v_níž_ině,“avšak
víme, že svatopiscové nevšady a nevezdy raději na hoře pro lehčejší ošálení vykonati
pořádku chronologického šetřili, nébržvraději hodlal. Vykladači ti táhnou se zvláště k
ku podstatě věcí prohledali. Hlavita vec_j_est slovům sv. Lukáše, že mu veškerý krajiny
to ďáblovo snažení, pořádek Boží ZI'uŠltl _a ukázal o okamihu, což značí , že říše světa
věci lidské nad božské postaviti, ony za účel, ne posloupně a postupme, nébrž najednou ač
tyto za prostředek k dosažení oněch učiniti: na čtyrech stranách rozloženy jsouce k na
Zdá,....se..vsak rosleumestsrt
r-Mgateušebýtl zírání Páně přivedený byly.. Jiným ale se
Dřívější, ac nepoměr;
_.ze _..d'ágbcl
..šlšjekeho vidí, že s__hory ukazoval na veškerý strany,
od 'iňenšího k většímu. pokušení poštupu pilen kde kt'eřá""'krajin'á“,“ již “sobě-“osobil,-'*ieží a
byl; Držívsersv: Matouš spojitosti časové; výmluvností svou veškeru bohatost, slávu &
svi Lukáš ale následuje spojitosti mistoxe a nádheru jako v obrazu, nějakém vyličoval.
tudy pokusby ty při sobě klade,"'"iřtěi*ě“se
na témž místě ——na poušti a na hoře pun

Dí: veškeren království, stavě tu povšeěhn'ós't'
naproti malé krajině židovské, a slíbě netof=
sté -— staly, tu, která se vJerusalémě stala, liko Zidovskou zemi, nébrž veškeren obor
od nich různé a déle. Jiní myslí, že u_Mat. Kristovi poddati. Satan svádění svoje při
pokuste.. dle. nastaven ._Yníternéheiv. Lukase pojuje ku pravé idee, kterou ale zpotvořuje
dlef'his'tó'riěké 'pos10up'nesti se" kladou, "“ješto a právě v Opak a protivu obrací. Messiáš
dáběIMněšétřil psychologického stupňové-ní. oyšem__mělveškerým světem vládnouti, ja—
nébrž jenom všelijak Pána svésti zamýšlel. koz Z 2, “"“;8'*
jeniiípřipóvědíno bylo; ale vláda
Leč toho o své míře a váze .nechati mu jeho měla býti duchovná a měla vycházeti
síme a raději hleděti k tomu, což o třetím od Otce.. _ Rošáda“ ooÍe'"mne a, dám Tobě nei-=
pokušení vypravuje sv. Matouš: '
rody"žďči'ěéli'óčníí" Tuto ale ďábel nabízí se,
Opět pojal ho ďábel na horu vysokou _ aby Pán jej co vládce a Pána podstoupil &
velmí a ukázal mu všecka království světa, vládu země veškeré odněhopřijal,„vládu, tu
a slávu jejich a řekl mu: Toto všecko tobě jménem jeho ujal, v jehoduchu a'"pro'jeho
dám, jestliže padne poklom'svse mně, Tehdy Záměry vedl a tudy aby panství vraha toho
dz' mu Ježíš : Odejde,satana, nebo psáno jest: nad člověkem skrze hřích počátečný vzešlé
Pánu Bohu sněmu se klanětz' a jemu samé— vrchu svého došlo; ješte Běh,.,„llÍÍQQQ
přišel,
mu sloužiti budeš. Tehdy opustit ho ďábel, aby 1kaz11_pkutky d'áblovy a veškeré pan-=
a aj andělé přistoupil-£ a posluhovali jemu \ ství jeho pódvrátil. (1. 50. 3, S.) Bylo to
Po dvakrát Pán odepřel se ďábla a po svrchované pokušení, ve kterémž ale jak
kušení od něho naskýtaná oboje přemohl. dotčeno ďábel ďáblem se prokázal býti, ne—
Avšak na tom doskočný, drzý a všetečný moha, ač jsa sehytralec, povahy své již déle
vrah onen . nepřestal,

nébrž tíin,_žel2á1__1.„se„_před Pánem

od něho na vrcholu chrámu pěštaviti' dovo
lil, zvygokgmygjpěya zpyšněv, a o Kristu

tajiti,

Podává Pánu panství

světa, ale pod výminkou, aby klaněl sejemu.
Toto všecko, fvece, tobě dám, jestliže padne
žeby.Synem Bežímhrh zhola.hlístivk-nové poklonžš se mně. Tu již Pán neodpovídá,
vzmu'žil 'se' zlosti; největší pokušení Kristu tak jakoby toliko námitku jím učiněnou-.od=
předestra, jímž ale ihned ďáb'elská povaha mítal a důvody jeho odvody nějakými pov
jeho posud chytře přitutlaná na odiv vyšla.. rážel; nébrž veškerým důrazem a dovahem

.\
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Půst a pokušení Páně.:

vniterné důstojnosti své proti němu vystoupá
& dí; Odejdí, odstraň se, hýbej, klz'ďse pryč;
nebo psáno jest: _Boku samému se klaněti a
“emu "sloužiti budeš., Pán tu prohlédá ku
slovům Deut. 6, 13., kteráž podle smyslu ač
ne doslovně "p'řitáčh

stojí.. tam 6651573
86.5udiš-„

místo Iclanětzse budeš; avšak bázeň, která
se tam míní, není leč ta, která se klaněním
a modlením projevuje. Ešlůvko samému, jež
Vulgáta i sedmdesátcové čtou, ačkoli v he
brejském textě se vypouští, jsouc důrazným
zájmenem nahraženo, se tu ovšem rozumí a
v naší mluvě by bez něho veškera moc řeči
se ztratila. U Luk. 4, 6. praví ďábel: Tobě
dám roládu tu všecka a slávu jejich, ponča
oadž mně dána jsou a já komu chci dávám
je. Chlubí se tedy, že jemu království ve—
škera a veškerá jejich nádhera a sláva pa—
tří, dána jemu byvšz', což s pravdou neob

na čas, později ovšem opět ne již Pána po
koušeje, néhrž zjevně proti Němu do boje
se vydaje; na čas dí L. t. j. do ustanove
ného od Boha času, prohlídaje ku povaze
ďábla, jenž neustává pokoušeti, jenž ale ny=
ní odestal, chtčje ve příhodnějšíchvíliklamy
ano útoky svoje obnoviti. Což činil nápotom
díl skrze; f_arisey, díl skrze zákoníky Je. 8,
44. a""Jidáš'ů'v zločin neméně se připisuje ďá—

bluJo,

13, 2. 27. Ano chytrost jeho vědě=

la i_skrze Petra Mat. 16, 23. Pána

pokou—

šeti. To všechno jsou pokušení Páně. v dá
lejším smyslu; vlastně ale Pána pako-ušatí,
ke hříchu ho naváděti, přemožen byv od ně—

ho, se neosmělil nápotom. V oněch třech
pokušeních věci lahodné předkládal Pánu na
šemu, dí sv. Aug. serm. 284, kterýž dopustil
pokoušeti se, aby nás pokušiteli odporovati
naučil. Slibuje svět rozkoš tělesnou, leč od—

pověz jemu, že libějším jest Bůh; slibuje-li
se Bůh "vzdal panství Svého“ (Z. 23, 1. Dan. čest a povýšenost,"odp0ifěz j'efnu':' výšejiříše
nebeská jest. Slibuje-li bohatství amajetštví,
4, 14.) Ale dcpustil Bůh, že si podrobilďá
odpověz, že majetnější jestBůh, a že od ně
bel syny nevěry.
(Ef. 2, 1.)' A tudy ;__;_n_í__
žetom světa stal se (Jo. 12, žil.) ne po právu, ho veškerá bohatství pocházejí.“ Při tom všem
nébrž o.p.ovažlivým.„osobeníni sobě _ylády;nad velmi schytrale si počíná a vlastnich zbraní
těmi, v nichž nějakou sebe částku t.j. mravně nižších,...proti,nám užíváa jak ťam'písmo vede
zlo nalezá. (Jo. 14, BO.) Schytrale nedí ďá proti tomu, 'od něhož písmo pochází. Sv.
bel, od koho mu dána moc nad oboremzemě, Basilius píše:" An' pranepřítel veš-keré pravdy
ale přese všechnu schytralost se úrupnost a často a rozličně proti nám den co den po
vzdora ďábelské. ve slovech jeho jeví a pa zdvihuje válku a na nás útoky svými dorýn
trně zračí se, že pod výminkou, uznán-li vá. K tomu používá žádostí našich, číně z
bude za velepána a co takový ctěn, dle vší nich šípy proti nám a my sami strojíme mu
možnosti své se klaniteli svému propůjčovati pomáhadla, aby nám škoditi mohl. Pán mu
chce, avšak nižádnou měrou vládu tu pra velikou část vlády odňal; hledí kradmo vla=
vému Pánu navrátiti nehodlá.
stní nepozornosti naší proti nám použiti. Ja—
Když pak. byl ďábel ta slova Páněs tou ko loupežníci _nemohouce veřejně ná_s__i_1__í___prol'
vážností & přemocí pronešená slyšel,tecly Pá" vozovati u _cest v_zálohách číhají, vyhlídše
vůkbl' bud'"reklinami- hlu—
na tudíž opustil,.překonán byv i slovem Bow si ktomiikřájinu
žím, jehož Pán proti němu užil, i Duchem bokými protrhanou bud'- keřím hustým zastí-=
svatým, kterým Pán naplněn jsa proti vrahu něnou, pocestným rozhled přetrhujíce, aby je
vítězně půtku tu provodil; veškerý střely své neočekávaně, náhle přepadnouti mohli ; podo
vyslav a vychrlev a trojího podvodu na clar— bně i náš praprotivník a nepřítel kryje se
mo použiv s hanbou odstoupiti musel. V pod stínem světských rozkoší, jichž množství
trojím pokušení Páně veškera pokušení,jimiž vedle cest života vezdejšího roste a odtud
ohnivé šípy- svoje' “na“duše “lidské vystřeluje nevědomky na nás osidla svá metá. Doko
(Ef. 6, Iti), se zahrnují, jakož to sv. Otcové nav dí veš/cem pokušení odstoupil; veškerá
poznamenali a jakož to i sv. Lukáš 4, 13., pokušení, jenž ku pochoti, rozkoší a lahodě
naznačuje 810W clamav. ďábel.... všecko. _.22919361,_ sc odnášejí. Avšak zbývala ještě pokušení
stojí.

N_ebyla__mu

nikdy.., dána ___
vláda,

aniž

šení ; nebo dí sv. Ambrož: neprav—ilovby'píš'iň'o, věcmi nesnadnými, tvrdými, strohými,příkrý—
že dokonána byla třemi těmi útoky veškerá mis ukrutnými; Odstoupil od...Néhn choulívý
pokušení, kdyby v oněch třech nepbsahovala had, hodlaje co Zeuřevoucí přibyti, větu:-“svi
se veškera látka nepravostná. Zádost těla Augustin. Vaškem pokušení proti Pánu vys
či požívavost, žádost oči či lakomost a pý konal a neměl již žádného pohotově, veškery
cha životafči pánovitost, nádhernost,vynáše— střely své již vyslav a vystřilev.
livost, jest ten nesvatý trojlístek 1. Jo. 2,
Zbraň proti pokušeuím d'áblovým nám
16., jenž v sobě chová celé jádro nákazy _Pan podává bdění__a_modlitbu Mat. 26, 451,
mravně, z něhož rodově hříchův-se. pučí. A sv. Antonín pnustevník, jak svědčí sv. Aa
Přidává sv, Lukáš, že odstoupil ďábel Krista thanasius v životě jeho, pravil nejlepší býti

řáaieuš: tv, Emil, Pokušení Fáné.

zbrojí proti útokům dáblovýmlásku ku Kristu a
radost duchovní. Všickni paketLOVé teraz“
zují na výsledek vítězství, jejž sv„ Matouš
přidává. řka: andělé přistoupili a posluhovalí
'emu. Kterak posluhevali, nepevídá písmo i
myslí vykladatelé, že nyní posluhevali .lemu
pokrmem a potěchu nebeského Otce, jak ta—
ké později na Olivetu Luc. 22, 43. Jemu
přinesli. Sic jinak vezdy ke službě Jeho co
Pána přítomni bývali. Podobného od andě
lův přisluhování nadíti se může, kdož v boji
krušněm obdrží.
Ostatně samozřejme jest, že o příběhu
tom apoštolé od samého Pána toliko se do
věděti mohli, ješte nikdojiný přítomen nebyl;
snad po vstání z mrtvých jim po čtyřidcet
dnů s nimi obcujíc to pevědíti ráčil. Po ta
kovém vítězství nad nepřítelem a vrahem člo
věčenstva a po oné pokusby blaženém pře
konání neváhal Pan déle učitelský úřad za
číti. i praví o. tom Matouš:

tft—lil Byt Páně v katarství,

stalo. Nemohli Jan a Kristus spolu vstejné
době stejnou měrou působiti; nebo ať ničeho
nedíme e žárlivosti mezi učeníky obou vya
puklé (Je. 3, 26), musel Jan dříve než vla-=
sténá působnost Kristova počala, odstoupiti,
ač měl-li ovšem každý nejmenšívNevém Zá
koně nad něho větším býti. (Mt. 11, M.)
Sic jinak by se byla otázka dáti mohla, proč
Jan 0 Kristu svědčiv sám jeho učeníkem se
nestává? Počíná tedy sv. Matouš od času,
když vydán byl Jan v mec Heroda Antipy,
jenž v jej Macheruntě do vězení vsadil, o
čemž níže k. 14. vypravuje se u příležitosti

smrti Antipen jemu připravené. Tenkráte
tedy Ježíš odebral se, ustoupil z Judéy do
Galiléy, aby dílem naplnil proroctví ta, o
nichž sv. Matouš hned doleji se zmiňuje, dí=
lem aby nebezpečně na sebe pozornosti ušel.
Jan sice od Heroda Antipy zajat byl \avJ u—
dée nepanoval Herodes tento, něbrž Rímané
tam vládli a včilejší vladař byl Pilát Pentský
židům dosti odporný a nepříznivý; avšak Fa=
12.. Uslyšev pak Ježíš, že Jan vy— riseově již v Judstvu se byli všelijak proti.
dán jest, odešel do Galiléy, 13. a opu Kristevi spikli., kteřížto snadně Piláta namlu—
stiv město Nazaret, přišed bydlel vmě— viti mohli, že Kristus státu nebezpečen jest,
stě Kafarnau pomořském' v končinách jak to později v skutku jsou učinili, Pána
buřiče vydavše. (Luk.. 23, 5.) Odebral
Zabulenských a Neftalimských, 14. aby za
se tedy Kristus do Galilěy, ač nikoli do část
se naplnilo, což povědíne skrze lsajáše ky té, která Herodovi Antipevi podřízena
proroka: 15. Země Zabulenská a země byla. Avšak přece nejprve chtěl v Nazaretě
Neftalimská opoděl moře , Zájerdání, ještě zkusiti, zdaby etčina jeho, kde vycho
Galileo pohanská! 16., Lid ten, kterýž ván byl, na víru se obrátila, jak o tom. sv.,

seděl ve-tmách, uviděl světle veliké a
sedícím ve krajině stínu smrti. světle
vzešlo. l_7. Odtad počal Ježíš kázati a
praviti: Ciňte pokání, nebo se přiblížilo
království nebeské,
Co teď vypravuje sv. Matouš, nestalo
se hned po pokušení Páně, nébrž přemnehé
věci tu musejí se klásti, jež Matouš dílem
opouští, dílem později přitáčí, jakož vúvedě
již o tom zmíněno, že pořádku časového dr
žeti .se nehodlal.

Pozerovati,

Lukáš 4, SiGe—30.vypravuje.

Ale Nazareta=

ně přezle se k němu zachovali a přítulnest,
laskavost a tu jeho 0 jich spasení horlivost
zlým odplatili, z města jej vyvrheuce, ano 0
bezživotí jeho se zasadíce. rIndy Pán epum
stiv Nazaret ubytoval se do města Kefar—eau,
města nověji vystaveného, anot se v Zákoně
Starémnepřipomíná, obchodem vélihi'kvě'tejiš
eine;

na“pomoří"j"'5tib'eriadskén1 ležícího..

Ze

„na moři tom leželo, věc jistá jest, viz Mark.
,

13.

Kde by ale se ho hledati

měle, clo——

sud s jistotou se neví; ovšem pak nesmí se

že sv.___M_atouŠ_klásti, jak se to dále, 11 Tellhumu,

anet sue—

veřejný úřad Krista od užaláření Janova po- _ tiny ty na hodinu cesty od moře vzdáleny
číná a že počátek toho v Galileo klade, kdež jsou, nébrž raději (podle Robinsona) u Khan
Kafarnanm bylo ohnisko a střediště kázání Minyehu, bez mála na rozhraní Zabulena a
Jeho. Co- se před tím dále, což jmenovitě Neftalina čili dolní a herní Galilěy, a_si.....ho-:
sv., Jan ve třech prvních kapitolách vykládá, dimi„Mik-,.VÉQÍŠÉJQTŘÉPQdo jezera Genéša'
to všechno byla toliko příprava a preprava retskéiio, a tedy "něco'jižněji; Zdálřiiič'šte

pro vlastní po zatčení Janovu působení Kri
stovo. Cas ten, v němžte Kristus spolu s
Janem stejnou dobou kázal a křestil, ,bylja
ko nějaký soumrak a dnění nějaké, v němž
sice zasvítale působením slunka, ale slunce sa
me ještě na blankytě videmém nevzešle,cež
se tepruv po Janově odstoupení z působiště

to patřilo'Filipevi,
muži vlídnému a ].ahod——
němu, v jehož vladařství se Pán ničeho ne;-=

musel obávati, jak se některým ač teho proc
vésti nemohou uzdálo, dokonale rozseuditi
nemůžeme; však z polohy města se tomu
v_yrezuměti může,- že Kristus lehkou měrou,
v1děi»li toho potřebu, přes jezero tibcriadskě
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ůdatěuš

: “J,

[22——
57.

Byli Páně v Kaťarndu.

váhou vynáší. Lidé ti, jimž Kristus co du
chovně, živodárné slunko vzešel, neseděli ve
tmách
toliko, nébrž seděli v stínu smrtí, ten
to město bylo, ac bylo-h se čeho obávati,
už
trvali
v krajině , kde smrt stíny své a
ujíti 111013!- V- M&ĚOUS alle Jak již dotčeno
vyšší Bezr sudbu o tom _mesta toho ode Pana své žezlo rozprostírala. iPředstavuje' se Smift
vyvolení spatruje; dí zajisté, že se to dalo, co nějaká královna, jenž panství provodí,
aby se naplnilo proroctví, které od proroka nevědomost a hříchy rozsévajíc či "radějitam
lsajáše 9, 1. _předneseno bylo. Země zaba— berlu vlády své prostírajíc, kde.. hřích. 331,9:
lonskaí a země naftali-mská opodál moře, Zat vědomost věcí Božích se nalézá. O Kristu
jordánz', Galileo pohanská! lid, jenž seděl ve co světlu obšírně jedná se u Jo. 1, 9. 8, 12.
tmě, uviděl světlo veliká a sedícím v kraji-ně Tím že Kristus nejpříze počal úřad svůj v
těch pohrdaných laajinách, naplnilo se opět,
stínu smrti
světlo rozešla.“ Rrorjoetv_í_.___to__._„_]_Q_etě7
šivé vydal Isaíášakdyžrě měny trvanlivý co dí písmo ]. C. 1, 27., že Bůh to volí před
pod“ rat—Leem"“(či"“Pekache'm) a Ozeašcm (Cl jinými, co před světem v opovržení jest.
Tam tedy v krajině tě a odtud či od
erecti) '4'Reg. 15, 29. 17, 4. 61""špíistošeny
a obyvatelé potření, podáveni a utištěm byli. času onoho Kristus počal kázati; slovo odtud
0 nehodách a svízelech oněch přodpověděv může se buď ku krajině buď k času cana:
Isajáš, dokládá potom předvéstně o jejich šeti, ač na tomto místě očividně okrajme
budoucí slávě a blahosti, že totiž jim dříve se bráti povinno. Obsahem kázaní Jeho bylo:
utrmáceným, utlačovaným a za nic pokláda Cóňte poli-(iní, nebo království nebeské se při
blížilo. Jsou to netoliko tytéž pravdy, nébrž
ným před-e všemi jiný-mi vzejde Slunko spásy,
an u nich ubytuje se Kristus, a že odtad i tytéž věty a tatáž slovak ...ii,chž..._..ltžíršll_.359,1,
teprv světlo nauky své na jiné strany, ano KřestiteLKterak to? Neměl-li Kristus vyšší
i na sám Jerusalem vysýlati bude. 1 oslo pravdy přednášeti? Měl ovšem a učinil to,
vuje prorok ty krajiny ve vokativu pravě: ale tím spůsobem, abychom slov Zlatoústa
Země zabuto-nekcía země neftalimská ! Zabu užili , jakým slunko vycházejíc záři _dennice
lonovo pokolení jižněji, Neítalimovo sever V 5912?._.mjímáíía _.přesahuje. Veskere? za
něji k dotčenému přiléhalo moři. Což se čátek vyšší“nauky musí "pečínati s_pokáii'ím,
dále dí opode't moře, to v latinském převodu poněvadž jak již výše povědíno 3, 2. do krá
zní m'a mame; leč via není nominativ nébrž lovství nebeského bez pokání nikdo vejíti
ablativ, a dlužno přeložit-i cestou moře, cestou nemůže a moudrost nebydlí tam, kde vláda
k moři i. j. směrem ltmoři, opodál moře; řecký hříchu panuje. (Sap. 1, d.) Chtěl Pán tím
accusativ óoáv totéž značí, anat částice mnel kázaní svého ku kázaní Jana Křestitele přim
vypuštěna. Místo: za, Jordánem vidělo se podobněním na __vazbuZákonaNovéhose Sta;
lépe přeložiti jedním slovem Zajordcím', jakož rým Zákonem, jejž Janžaštoupal, ukázati,
aby na oko se spatřovalo, že obě úmluvy
pak slova řecká nšgow f_m-i,“
„_logó'. často místo
podstatného jména zaujímají. Dále oslovuje Boží vnejvyšší srovnalosti se povahují; chtěl
prorok Galileu pohanskou, čímž rozumí díl nad to ve stříc vejítipředsudkůmZidů, kteří
severnější Galiléy pohany velmi pomíšený, nedočkavě k=Meššiáší“pozemském "králi pro
pro kteréž nepřesné obyvatelstvo nevelmi hledali a kteří odvedeni museli býti od blud-o
dobře vslynula krajina ona. (Sr. o Galil. ve ného náhledu a očekávání svého, jakoby „Zid
Vála., Zid. od Josefa Flavia 3, 3, 1. v Brně každý __bezevšeho vniterného napravení právo
'1856 str. 279.) Lid v těch krajinách nevá k jfjdjógsažeuí.Í_blážěiio'Sti'“ “V“-říši“ té" “"nové“ Boží

se přeplaviti ..a tak záloh a pronásledování

Antipv Hei-óda,

VyJehOZ p_odruci bez mala

žených bydlící, kterýž dosud seděl a lepěl _
v sebě nosil.
každý, také
ee tmách neznámosti bludů, nevěry, nesva %řirozeně
lid, od přírody
_Ííšník C_lověk
ješt a nemůže
do—
tého

života,

__ufvide'l světlo

velké

t. j.

stihnouti
u__Zří____;

nebo prorokové užívají minulého času pro
čas budoucí, podle našeho představování ře
čeno; nebot dvě formy hebrejského časoslova
nejsou docela s perfekte'm a futurem našich
časoslov tožna. Uzří Krista Pána, jenž se
lidu tomu nejprve a "přeclevšemi vyjeví,
jemu co slunko vzejde a u něho svítiti, jej
vyučovati a oblažovati bude. Atěm, jenž sedí.
v kraji-ně stínu smrti, dí dále prorok, světlo
ezešlo či vzejde. rFímto druhýmvčlenem prorok

„zvyšujeřeč svou apředešlou vetu svousvetsr

říše nebeské, leč p_okáním,a když
Pán přichází, nelze mu naprO'ti'jíti leč s dary
pokory a kajicnosti. Nejinak též ve velebné
svátosti jedině tenkráte k nám zavítá, když.
jsme Jemu pokáním srdce upravili.
Leč již přišla doba, aby Pán některé
vyvolil sobě učně, kteří by neustále při něm
trvali a svědkové byli všech divů a všech
nauk jeho. ][ jaké vyvolil sobě? Nebyli to
ani mudrcové, ani zákoníci, ani fariseové,
ani bohatci a velmožové. Leč o tom slyšme
sv. Matouše :"

Matouš: 118—2? hermani nosníků.
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18, Obcházeje pak Joži
zíš podle moře
galilejského nzřel dva bratry, Šimona
řečeného Petra a Ondřeje bratra jeho,
pouštěti sít do moře, nebot rybáři byli..
19.. l dí jim: Pojďte za mnou a učiním
vás rybáři lidí. 20.. Oni pak tudíž opu

Abychom tu jistého úsudku došli, zvláště
přijde ustanoviti, v jakem poměru StOÍÍmísto

ba Zebedeovce a Jana bratra jeho,

Matoušova tuto položenému.

Lukášovo 5,1.otýchže

čtyr rybářů pevo-=

lání k vypravování Matoušovu Co zajisté
sv. Jan vykládá 1, 40. nebylo leč nějaké
předchozí mužův těch s Kristem obeznámeni
se, dřívěji také a vJudsku se stalo; sv. Ma=
—-20. zhola se sv.Matoušem se
stivše sítě následovali ho., 21. A. pood— rek ale 1
shoduje.
Přijde
tedy jenom na to, kterak
šed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jáko vypravování Lukášovo
se má k vypravování

na

lBěřeme—lipří

“lodi se Zebeděem otcem jejich, spravo běh u sv. Lukáše za tožný s tím, jejž vy
vati sítě, i povolal jich„ 22. Oni pak kládá sv. Matouš, tedy ovšem slova Páně u
tudíž opustivše sítě a otce následovali Ho., Matouše v posledním smyslu, 0 dokonalém
a ustavičném všech věcí opuštění slyšetimu=

Spatřujeme Pána, an obchází pomoří ga— síme, Jestli ale vypravování Lukášovo aMa

lilejské tím záměrem, aby učeníky tyto, jež

toušovo rozlikujeme, to nám svobodne slova

sobě Jan

ta Páně pojďte za mnou a onen výraz

1, 40, 11. byl dříve již naklonil,

cpu—a

vazbou nezrušitelnou k sobě upoutal. Mořem sti/i vsechno buď u Lukáše o dočasném a
galilejskjm slove jezero galilejské, gencsa— částečném opuštění své domácnosti vykládati,
retské či Tiberiadské
šest hodin zdáli a půl ale při tom spolu slova táž u Matoušeo cee
YIV/
třetí hodiny zsír1,harfě podobné a tudy ki lotněm všeho zanechání slyšeti; aneb naopak
něret (haríou) u Žldů zvané Jordanem pro-' příběh u Matouše za předehodné, příběh u Luu
tekane o němž Jos hlav. ve Válce Žid 3, káše za dokonalé všech věcí se zhostění povau
10, 7 Mořom sluje podle obyčeje židovského; žovati. Sv. Augustin vypravování vsech tří.
židé zajisté všeliké shromáždění vod mořem evangelistuv svnoptickych za tožnépovažuje
zovou, ano i nádržka či nádoba ta na vodu Chceme-lijemu přisvědčiti,takto sobě děj onen
či onen vodojem v chrámě mořem zván byl představíme: Petr a Ondřej s jedné strany,
od nich. 3. Beg. ?, 23. Má jezero to vodu Jakob a Jan se strany druhé měli své lodě
sladkou, velmi :,dobrou a příjemnou, leží pod... na břehu nedaleko od sebe. Pán chodě okolo
"moře viděl dvě lodě a v jedné viděl Petra
hladinou morskou n_____a__d
_GQQ
step níže; krajina
kolem něho jest pravy řáj Boží a příroda a Ondřeje metati sítěvmoře. i vstoupilv leo
takměř o závod se na rozesteuma veškerými dičku Petrovu, vyučoval na ní, potom loviti
úrodami svými. Krásný to obraz ráje ducho velel, načež onen zázračný vlačej se udal a
Vnéh'o, který odtud vzejíti a po celém oboru Jakob a Jan pomocí svou přispěvše se opět
světa se měl rozprostraniti. Tu v krajině k loděi. svojim navrátili. Nato povolán byl
bydleli a tu rybařili učeníci , jež k apoštol Petr s Ondřejem ode Pána. Potom Pán lec
skému povoláni měli býti úřadu. ][ viděl Pán dičku opustiv a několik kročejů dále na
napřed dya bratry a povolal jich, totiž On— břehu se podav Jana s Jákobem, jenž sítě
ďřeje a Šz',mona jen! t_ntojiz sesvym pří tvrdili či opravovali, nyní podobně povolal.
unenimPetra prichazi “ anot mu hned při Matouš a Marek událost hlavitou jenom vyo
prvém jeho s Pánem se shledání do. 1, 43. pravují, Lukáš spolu některých okoličností
dáno bylo. A. Opět bratry dva jiné viděv místuěji dotýká Tak se sv. Augustinem ne—
epět i těch povolal, Jana a Jákoba, kterýž jedni příběh u Matouše s příběhem u Lu—
se označuje synem Zebedeovým pro noze káše za tožný považují. Avšak jistěji zdá se
znání ho od Jákoba mladšího syna Alféova přijde příběh u Lukáše vyložený odpříběhu,
Jak Aron a Mojžíš povoláni byli druhdy, jejž Matouš a Marek vypovídají, rozeznávati
brát jedna, tak nyní dvojí brát povolána pro & různiti, o čemž viz Luk. 5, l.
označení dvojitě avroucí lásky, kteráv církvi
Památná jsou slova, jimiž je Pánksobě
Páně zavládnoutí měla; bral zajisté Pán tuto vnadí: Učiním va's rybářemi lidí. \Teslibuje
jak jinde přírodu, totiž přirozenou bratra rozkoší, nébrž práce, trudyanesnáze Rybiti,
ku bratrovi náklonnost a lásku, za podklad loviti mají opět, avsak llClllovm je totiž zp10=
a základ pro věci duchovní. Těm tedy vece: pasti smrti na světlo duchovního života vy—
PQíďte..za mnou Tato slova mohou slyšána voditi O tom rybářův poVolání od sv Otcův
býti dvoum spůSObem, bud' pouze aby uče-.........;.
předpovědi již ve prorocích nalezeny. U Je—
níky jeho byli, jako dříve učeníky byli remiáše 16,16.vece Hospodin; Aj igipošlu

Janovými, bud aby,dokona jeho následovali

mnoho f_r_
_bďřů a __lovgčbudou,

a apoštoly se stali všecko na veždy opustíce

—-—10 Vóďg/ tyto vejdou do moře a. státe

A uEzech.

47,
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Matouš:

lil, [IB—22.. Povolání učenílků. —- 23—25. Moira,-cení Galilěy.

budou nad nim-í rybáři. Ta místa ve smyslu
povýšeném k apoštolum zrela co k rybářům,
jenž stáli nad mořem světa a lidi k života
věčného světlu z tůně nevědomosti, bludův a
hříchův dobývali. “Podo'bně'okamjí šv. Otcové
na to, že Pán lidi neuměle a neučené vy
volil proto, aby se nezdálo, že svět neobrá
til se milostí Boží a mocí Páně, nébrž umě=
nnn & výmluvností lidskou. „Kdyby byl „Páll
g_9?né._a„.yýml_um_é vyvolil,

byl'oh'b'y" “se říci

mohlo, že lidé k vířenamluveni byli; kdyby
byl bohaté vyvolil, mohlo se říci, že kře
sťané penězi uplaceni byli ; kdyby byl mocně a
vznešené .vyvolil, bylby svět říci mohl, že k
víře násilím přiveden byl.“ Neméně ukazují
sv. Otcové nashodu., která se mezi rybáře

Sýrie a přivedli k němu všecky nic se
mající, rozličnými neduhy a strastmí
skliěované a d'ábelníky a náměsíčníky
a ochrnulě, a uzdravil je, 25. A šli za
ním zástupové mnozí z Galiléy a z
Desítiměstí a Jerusale'ma a z Judéy a
ze Zájordání.
V těchto verších sv. M., jak" se na oko
spatřuje, činnost Páně v Galilée vesměs vy—

ličuje a jen věci některé zevrubněji udává
místněji vypravujíc, čemu Pán učil, co kázal
a kterak od neduhův uzdravoval. Sv. Matouš
odlišuje vyučování ve sbornících čili sy
nagogách od hlásání vnějšího; tamto se oby
stvím _._aapošto1'stvím _.nalezá, 'dov'o'díce z toh 6, čejně dále a nebylo neobyčejno, že pocestní
že právě nejlépe rybáři vyvolení byli; o čemž rabíni ve schodištěch či sbornících učili, na-=
níže (Mt. 13.) šířeji řeč bude. A v hymnu uku svoji ku přočteným písma sv., částkám
prastarém u Klementa Alex. uvedeném Kri— připojíce. Illásání ale slova ?ožího_ vnější
stus rybáři, lidi rybám se připodobňují, kte stávalo se vněřřed"\l'čbl'ýrii'ii'žástupem 'a po
réž Kristus vnadou sladkého života z valů vahu prorockou a prorocký ráz do_seb_emělo,
' mimořádné poslání OznačujíčÍ"'Býl'o'tohlášání
nepřátelských moře hříšné-ho vybavil.
Nejdříve ale vybavil samy ty rybáře xný'óďďmnějakým slavným kázaním, v němž
lidi, kteřžžto ihned opustz'vs“esítě následovali
hlasatel co vyslanec od vyššího vladaře něja
Ho. Již jej znali a již zamilovali Ho byli, kého mluvil. Tak evangelium co poselství
ale neméně ta božská Jeho vážnost a ta mi nebeské se hlásalo, a Kristus hlasatel jeho
lost od Něho se vně vylěvajicí a to zázračně, poselství., svoje „prokázal divy co__úvěrný_mi
o. němž Luk. 5, 8., ryb ulovení je přiměla, lišty, an všecky neduhy uzdravoval. Sbó'rn'ic'e,
že všecko opusživše ——sv. Ilit.. klade sítě, synagogy, sbory, sbořiště, modlitebny, bož
částku procelek ——za ním postoupili. Dí nice,'""s'chodnice,schodiště a jak ještě slují,
sv; Lukášiý. všecko a Mt. sítě, poněvadž té byla stavení, v nichžto se Zidé kmodlitbám
měř'v'eškěro"'b'óhat'ství jejich v sítěch a 10 a ku čtení Zákona Božího shromažďovali. Od
dičkách se obsahovalo. Leč mohl ovšem říci času zajetí babylonského se takoví domově
Lukáš, že všecko opustili, jak se Petr sám veřejné pobožnosti -— v nichž ale obětě se
Mt. 19, 27. vyjadřuje, poněvadž jak dí Řew nedonášely -— po vší zemi, kde Zidé bydleli,
hoř Vel. (bom. 5. in ex.) ten člověk všecko rozšířili a každé městečko mělo menší nebo
opouští, kterýž sobě ničeho nezanechává, až větší takovouto sbornici; města větší jich
11samé žádosti věcí svojich se zhosťujíc. Ještě více měla. Tiberiada měla _dvanácte, Jerusa
poznamenati sluší, že text____ř._
a syrský pře lém přese čtyry-eta takových učíren. Měla
každá "sbor—nice
"či-škola přednostu, náčelníka
klad čte lodě na sítěátopraVeu,
v “*“-l'a
tině nedopatřením“ spisovatelův vklouzlo 6 či knížete, několik starších, čtenáře jednoho
místo a a čte se nations,anhyse čístimělo a sluhu. U pro-střed sborníce stálo lešení na
spůsob kazatelny, kde čteno zákon a řeči se
WWW.-s..
__
. ..
' ""Iakovým činem započala církev, a malí držely. _li..přespolním,„„avšak.nekaždému Act,
byli počátkové její, která měla přece svět 13,15., leč jen proslulým apovědomým mu=
žům, se cti dostalo, že ve sbornících těch
celý opanovati. S ___toupřede světem ne
učiti mohli.: Scházeli se v nich v sobotu,
slavnou__slávou zařízená “prvb'tná'"škol?-Páně
a 'ehúdý' Ježíš chodil po krajiťsfc'hudýini, pondělí a čtvrtek.
_
Když Pán takto kázal a hlásal „even-=
neučenými, sprostými učeníky, lidí kšpá
se volaje a stroje. Dí dále o tom sv., Matouš: gelíum království _t„_
j. poselství 0 království

23.. l obcházel Ježíš celou Galileu,
uče ve sbornících jejich a hlásaje evan=
gelium království a uzdravuje všelikou
nemoc a veškeren neduh v lidu., 24..
.A rozešla se pověst o něm do celé

(genitiv předmět.),"th'dý' p'tiVěst 'o“roční""rez
nesla se po 'os'í ůže/rzí,an viděli divy jeho, že

nemoci všeho druhu, i nejtěžší, nejzarytější
a nejneustupnější neduhy uzdravoval, moc a
vládu svou nad přírodou a tudy své důsto
jenství prokazujíc. Á proto při/vedli k Němec
všechny zle se mající lz'oli rozličnými

neduhy

Matouš: W, 23—25. nacházení Gaiilěy

a strastmz sklzcovane' a ďábelníky_ a mírně?
síčnžlcya ochrnulce a uzdrar-oval je. Slova;
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stému duchu hluchý a něrný, vyjdi z něho

ncvchazcj více“doneho Má posedlostko

Matouš řeny své ve hříchu, jak jiní neduhové z hří
hned podrobněji vypisuje, druhy všeliké ulé— chu.povstali Když Adam zhřešil,vypověděla
čených zázračně neduhův udávaje. Naduhy mu příroda poslušenství. jak on to byl Bohu
odlišuje co nemoci bezbolestné od strasti co učinil. Tehdy ovládl, pokud mu to nezabrá-=
nemocíos bolestí spojených poslední pak nčno, ďábel jistou měrou přírodu a vedl SO—
opět různí a dělí na ďabelnzky, i_z'címěsíčnííy bě co kníže sveta nadpravr sobě osobujjc:
a ochrnulce Dabelmcz běsnící, jsou lidé ďá— Tím více to činil na člověka, všelijak jej
hlem posedlí aneb od ďábla osedlí, jichž se netoliko 'o spásu vecnou, ríěbrž i () blahobyt
časný připraviti hledě. Tělo lidske du
ďábel zmocnil tak, __žesebou. \ladnoutinemo
chu lidskemu nale ____a_
podmaněnOJest Kdyz
h_ouv t_e_1__n__í_ře,
jakou to lidé druzí cini, ano_kteří
ale se mající vesměs praví to,co

duchale

richum a náruživostem se'óďdav

ďáblovými a posléze i povědomost svou spc= žezlo nad telem pusti a vlády nad ním se
vědomostí ďáblovou stožnují. Posedlost měla vzdává, tedy tělo a údové jeho pána prázdni.
netoliko mnoho stupňů, néhrž také rozličným jsouce snadně připadají vládě jiného ducha,
spůsobem, obyčejně však t_rudomyslností, šá knížete světa, jenž je osedá a ovládá. Ná—
lenstvím a podobnými nedOVěcnostmi se pro chylnost ku posedlosti může ale i z přeru
jevovala. Dábel po svém od Krista při po: šené činnosti nervové povstati a proto nelze
kušcní onom“prekonani vsemoznč síly své o lidech posedlých hned souditi, že velicí
naparoval, aby království svého nad lidmi hříšníci jsou. Krestanstvun zlomena byla
neztratil, ano naopak Kristovu říši hned při beria nadvlády kmzete světa a odtud jde, ze
zakládání jí podvrátil; tudy bez pochybyona se řídčeji případové posedlosti vyskýtají. Ao
za Krista Pána tak četná ďábelnictví. V však přece ješte tam místo mají, kdež se
Apek. 12, 12. praví se, že ďábel velikým člověk jak praveno vlády ducha nad sebou
hněvem rozžehl se, věda že hrátek jest čas zbavuje, aneb kdež život nervový poruše—
_
jeho. Před nedrahným časem mnoho se na= ní vzal.
Vůbec pak o divech poznamenati musí
mítal'o proti posedlostem a všelijak krou
ceno písma, aby jiný smysl vynutil se a ve— me, že člověkovi v ráji úplná vláda nad pří
škercn tcn hrozný a strašlivý úkaz v ne— iodou udelena byla 'a.kdyby byl hezhřešil,
moci se rozplynul.. Nejsou takového bludného býlby jí dil .em "svýmdocela panoval tou
počínání ani naše bibly prázny a jmenovitě měiou, žeby skutkové, jež mezi divy čitáme,

F Procházka i Polášekvnovotáství zabředli byli obyčejnýmijeho skutky byvah Když
Může je oniluviti obecný tenkráte mezi učenci
duch záporný, jímž nadechli a jehož ubrá—
niti se toliko duchům výtečníkům se událo.
My ale žijíce v jiném věku, v němž blud
ten za blud poznán a v němž nad poledne
světleji dekázáno, že míst dotčených jinak
leč o skutečných běsích & dáblích

ale člověk zhřešil a příroda jemu ze služky
se tyrankou stala, ztratil vládu tu dokona
lou nad přírodou. Kristus ale co nehříšuý

již podle, clovecenstv1t_iivládu nade vsehkou
prirodou sebou obnasel a ovsem.co Bůh

všemocné _na ni působil. A tu se to, co ji
a o sku— nak dle idey s přírodou se srovnávalo, po

tečném lidí od ďáblů poseděni vykládati neu
lze, spokojme se s tím nesmýšleti výše“ nad
písmo a církev. Neakkomodoval se Kristus

domnění Židů vrstevníků lPane kteří za to
měli, že nemoce těžšího druhu z porušených
nervů pošle působením ďáblovým povstávají,
aniž pouze, jak jiným se zdálo, utkvělého
pomyslu "_neduživce za posedlé vydávané-"zba
vil "a""'"'zprostil. Obojí ten náhled odporuje

pádu divem býti vidělo a divem bylo, ješto
příroda jinou na se povahu vzala. Změnou
tou přírody a jejího poměru k člověku zla
veškerá, veškeři svízelové neduhove a co
toho se na ubohe clovecenstvo uvrhuje, uja
lo vládu, kterou hustus zničit přišel, ač _ko-=
nečné to zničení se teprva po vzkříšení z

mrtvých dokončí, kdež dokonalá harmonie
duchovstva i tělesenstva zavládne, Zázrako

nejenom povaze Pána Ježíše, jenž jest věčná vé Kristovi jsou tudy zálohy a náznaky do—
pravda (J. 8, 46. lat, B.) a zjevným a patr vršeného spasení __ajsou i důkazem, že Kri
ným výrokům písma sv. Viděli jsme, že se stus jest tím, čím se býti pravil. Namňocčnzm
posedlost od jiných neduhů dobře různí, a jsou lidé padoucnicí sklíčení, na jejichž nel
to i na jiných veškerých místech nalezame moc vetech a příbytek luny velice vlívá
Neduhové se uzdravují, ďáblové se vymítají Ochrnulzjsou lidé buď docela seslablí, zmr
Mt 18, 8 Mor. 3 15.16,17.
Dáblově co tvělí, aneb dílem a částkou rozeslabení a
původove neduhů se rozeznávají od člověka zemdlení, totiž lidé, buď dnou sklíčení buď
posedlého a Kristus 9, 25. velí duchu neči= mrtvicí ranění _ rlFito VblGKnl ode Pána zá-a

Matouš: V, tata.
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Kazani berně. 4——
Gemero blahoslavenství.

zračně zdraví SVéhO dOSáhll tenkráte, když
lidstvo také kázaním svojím duchovních ne=
duhův zbaviti se jal. Mělo zajisté ono tě—
lesných neduhův uléčení vyobrazovati zaho
jení neduhů ducha. Písmo Sir. 27 , 12. na
příklad dí, že člověk blázen mění se jako mě
síc; Odtud dle SV, OtCů chtěl Pán náměsíč
níkův kojením naskýtati, abychom měnavosti,
proměnlivosti, nestálosti & vrátkosti výhost
dáti se snažili a tak při druhých neduzích.
Tudy vece sv. Zlatoúst: Následujme Krista,
au nejsme na duši méně nemocní než lidé
tito na těle byli. Tehdy sláva Kristova roz
nesla se až po samé »S'yf'z'i,nyní se již po
všem světě rozešla. Lidé opouštěli vlast,
příbuzné, přátely a následovali Krista; vy
aspoň ostaňte zlých vášní, náruživostí azlých
obyčejů svojich. 'l'ak Zlatoúst. Nebo vy
pravuje Mt..:
A šli za ním zástupove' mnozí z Gal'íléy

a Desítz'mě'stia z Jerusalěma

a, z Judéy a i;

ze Zatím—dání

0 Desítz'městí či Dekapoli poznamenati
musíme, že to "byl spolek desatera měst vět
ším dílem (ld-_..Pohanův..o_h3dleeýsě-„a„CílR

mailů. velkýínkvysadaml nadáňýchi Kromě
S„cytopoleměsta ta ležela nejvíce v Zájoru
dáhíševerném, ačkoli, která města všechna
ku Dekapoli se počítala, dojista neví se. Slo—=
vem Za'jordcím' se tady ůžej'i“"'táfk* řečená

Peréa jižně od Dekapole slyšeti musí. Při-=
cházeli ti lidé nejvíce dobrodiními Páně na=
vnazeni byvše.

rl'ěch jim hojně a plnou Iné-=

rou Pán nadělil; ale mnohem větší byla do=
brodiní duchová, jichžto jim ode Pána se dou—

stalo. Nauka Páně přesahovala neskončeně
ona hmotná dobrodiní atakovou spasitedlnou
nauku Páně na hoře pronesenou nám Ma=
touš v následující hlavě předkládá.

Hlava V,
Kázam' horneí 3. Osmero blahoslavenst:..-ío
13. Úloha služebnžků církve. 17, Poměr

Zákona Nového k Starému, při čemž jedná
o vraždě, 21. o míru, 23. o cizoložství,
27., 0 rozvodu, 31. o křivě přísaze, 33. o
odvetě, 38. o vzájemné
konaloo-ti, 48.

lásce, 43, a 0 do—

Uzřev pak Ježíš zástupy vstoupil
na horu. A když se posadil, přistou
pili

k

němu

učeníci jeho..

plata vaše hojna jest v nebesích; tak
zajisté pronásledovali proroky, kteří
byli před vámio
Tu máme začátek nejdelší řeči., kterou
Pán před lidem učinil a ve které povahu a
ráz říše, kterou založit přišel, vyslovuje a
vyličujo. Učinil řeč tu, když se byli shmuli
odevšad zástllpovéo ] uzřeo zástupy vstoupil
na horu a když se posadit přistozqailíkněmu

2, l ote— učenice"jeho. A otevřen ústa svá učil je.,
Mnohé předběžné otázky se tuto namí

vřev ústa svá učil“je řka: 3. Blaženi
chudí duchem, nebo jejich jest krá—
lovství nebeské. 4, Blaženi krotcí, nebo
oni děditi budou zemi., 5, Blaženi tru=
chlící, nebot oni potěšeni budou. 6,
Blaženi, kteří lačnějí a žízní spravedl=
nosti, nebot oni nasycení budou. 7..
Blaženi milosrdní , nebot oni milosr=
denství dojdou. & Blaženi čistého srdce,
nebot oni Boha viděti budou. 9. Bla
ženi pokojní, nebot oni Syny Božími
slouti budou, 10. Blaženi, kteří pro

následováni bývají pro spravedlnost,
nebo jejich jest království nebeské.
ll.
Blaženi jste, když vás haněti bu==
dou a pronásledovati a mluviti budou
všechno zlo proti vám lhouce pro mne.
722, Radujte se a veselte se, neb ode

tají o čase, kdy řeč ta horná držána, oho-ře,
na které ji Pán měl, o spůsobě, zdali v skutku

byla přednáším tak jak to sv. Matouš tu
vypravuje, aneb-li snad sv. M.. věci Pánem

jinde kázané tuto spojil; posléze v jakém
poměru se povahuje tato řeč k řeči sv. Lu
káše v k. 6. v. 17. Rozličné odpovědi na
všecky ty otázky dány byly, a dosud se dá=
vají aniž jistoty dojíti tuto možno jest. Rek—
neme ale přece, co “se nám podobnějším
býti vidí.
.
Nejprvé průvodno, že řeě ta nebyla hneď
tuto, jak ji sv. Matouš klade, mluvena, nébrž
že ji Pán něco později přednesl bez mála
v té době, ve kterou ji sv. Lukáš 6, 17.k_lade,
když.. hulí,...jiěepoštolé i._1id částečnýrjiu W=
učováními dosti k _té velké obšírné'ře'či upra—
veni. Prvního léta ovšem to bylo , než ne
hned na pečátk'u' hlásání Páně, nébrž dle Luk.
6, 20. po. vyvolení dvanáctera apoštolův. O
hoře můžeme udati, že dle podání hora ta

kila-iont: ii, i—EŽ, kázání herně. =- ésmero hiahosiavensivt

leží na západní straně jezera genezaretského
a sluje nyní Kerun al Hattin (rohové „Hattí
nevi). Jsou to dva vrcholbvé, kteří nad vy
sočinou vynikají; pohled 3 nich překrásen '
jest a rovina či ta vysočina pod nimi po
dobně amíitheatru se snižuje; u křesťanů
zove se horou blahoslavenou. Odpovídalo
hora ta hoře Sinajské, na níž Bůh přikázání
svá lidu dával.. Prozračná a jasná atmosféra
svaté země velice napomáhala tomu, aby slova
Páně daleko se vnímala, jak i Judic. 9, 17..
Jotham k Sichemitům z pozdálečí řeč držel.
O souvislosti celé herně řeči se pronášejí
rozličné rozliční vykladatelé Hlásal RJežíš
o království Božím 4,17., že již se přiblížilo,

es

vemu Zákonu Páně má., Pravda, ovšem, že
mnohé věci tu v řeči horné přednešené také
přijiných příležitostech praveny byly; ale
při"tom Páně po svaté zem-i putování a jiných
a JlnýCh Zástupův vyučování nemohio se ji=
nak díti, než že mnohá nauka opět a opět
pronesena a tudy opakována byla. Ač osta—
tně nep0píráme, že sv. Matouš některou pří=
buznou nauku ode Pána jindy mluvenou při—»
pojil, jelikož spůsob jeho věci podobné a
blížné spojovati odjinud (k. 10. 13, 23.9 dobře
povědom jest..
Zbývá ještě slovem se pronéstioíaoměru
řečí sv. Matouše k řeči Lukášově, kterou V
k, 6, 17—490klade, Rozdíl jejich ovšem dosti
a že především pokání činiti přijde., Tu patrný jest, avšak není tak valný, abychom
již zákonník občanský klade, jímž se krá řečí těch za tožné pokládati neměli.. Aniž ti,
lovství to spravovati bude. V osmi blažen-= zdá se, dobře viděli, co řeč Matoušovu za
stvícll vytýká výminky, pod jakými se člověk exoterickou část řeči Páně pokládali domně
občanství toho účastniti může 5, 'Z—IŽ.. Ná jíce se, že ee tam u Matouše Pán sstoupe=
potom jedná o úřednících království toho ným učeníkům svojim pravil, ztoho ulLukáše
13—16. 0 apoštolech a jich povinnost-i krátce výtah takměř všemu lidu přístupný se činí;
dotýká. Poněvadž celé již království Boží v náhled, 'jenž očividněpovahám obojířeči od
St. Z. panovalo, tedy se pronáší Pán o poměru, poruje. Ovšem stáli nejsstonpenější učeníci
v jakém nové království jeho k onomu se nejblíže Pánaalid poslouchal opodál; avšak
povahuje, doplňujíc je, docelujíc a dovršujíc. toho vymáhala sama potřeba přirozená, jako
5, 17—46, ostatníma dvěma kapitolama se i ovšem některé _nauky se více představen-=
vzájemné občanů povinnosti vystihují. Tak cův církve a jiné více lidu pospolitého tý=
vykladatelé, kteří očividně dosti vhodně sou kaly.. . Ale odtad odváděti rozdíl onen mezi
vislost vysvětlují a na nichž tudy přestati Lukášem a Matoušem a jej tak velikým pon=
můžeme.
kládati, přenáhlený a, ukvapený by úsudek
Leč zdali řeč ta V oné spůsobě jména byl. Lépe vidí oni, jenž rozdíl ten v rozdílu
byla, jak. ji sv. Matouš uvodí? Mnozí vy= obojího evangelia vůbeczaloženým býti praví,
kladatelé tomu chtějí, že sv. Matouš výroky podle něhož Matouš, píšíe pro _Zidyo poměru.
Páně při rozličných příležitostech pravené nové úmluvyk Starému Zákěnu'šířiti se mam
tuto u velikolepou řeč sjednotil tvrdíce, že sel, ješte Lukáš, křesťany pohany před očima
Pán toliko .ve krátkých průpověděch vyučo maje a k výličoyání .protivy světa _s církví a
val. Ale co důvodův toho přivodí, nemá do protivy obyčejů lidstva neobrozeněho s po=
sebe váhy té, abychom snimi stejného smyslu žadavky ducha křesťanského 'prohlédaje, z
býti museli. Zeby Pán jenom v jednotlivých řeči té “vybral, co se muk účelu tomu shodne
různých větách byl vyučovával, nikde se v a schodno' býti vidělo, anebo raději věci ty
písmě nepraví a každý„učitel dříve později předkládá takto, jak odapoštolů mezi pohany
svou náuku tou měrou rozložiti a vynésti kázány byly.
' ' "
'
musí, aby ti kdož ho následovati volí, již na
To že sv. Luk. 6, 17, ,na „rovině tu řeč
čem jsou se dověděli, a základné linie a ná klade, dobře se hodí k tomufže “to na hoře
rys stavby každý stavitel před skutečným se dále; vysočina zajisté rovinou jestaohle=
stavením nakresluje. Hledíme-li k sv. Ma= dem nížin horou zváti se může; hora ona
touši, ten věc nám předkládá tak, že jinak blaženecká, o níž jsme zmínili, dobře to vy=
nelze smýšleti, než že řeč ta horná ovšem najed světluje. Vstoupil Pán na horu, aby se
nou ode Pána preg-;-.lřena byla, jak to ze začá= modlil; sestOupil _maličkoavšak vždy nahoře
tečného dvouverší, zvláště pak z ukončení řeči ostávaje, aby k lidu__mluvil a'“jej ' vyučoval,
té nížeji 7, 26. jasně vysvítá. Tomu jenom osami rozdílveškeren se téměřv tom obsa-=
místa dáti můžeme, že sv. Matouš, jak jsme huje, že sv. Matouš dotýká některých oko-
zmínili, tu řečspíše klade, hned na počátku ličností, jichž sv. Lukáš vynechává, a na obrat
čtenářům svým oznámiti dychtě, čeho se na sv. Lukáš uvedí' věci" některé,"je'ž šv; Matouš
díti a co činiti musí ten, kdož vKrista víru vypouští. Bicí pak můžeme, že co do formy
ujíti a jím spasen býti žádá, a. kterak se úplně svatému Matouši se předek dáti musí.
Zákon Starý (psal zajisté pro Židy) k Noa :
Učil. Pán posadíe ee .ja_k_ vážnost a
Evang. sv. Mat.

Matouš V, ímíe.
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dainese hlahosáavenství.

slůvko to béře, značíc chudé po náklonnosti.

o“yčej toho žádaly, . a přistoupili k.,němu ol'sou tedy chudí duchem ti b_ohatci, kdOž
učenícz', netolikov aPQSt01é3_ ne??? veskeren
zástup; an k veskeremu _lídu rec svou uč1= k bohatství nelípnou“ a'jím vládnou, jakoby

nití zamyslil, Apoštolé, jak praveno, blíže,
ostatní lid dále lPána byli, a Pán ke všem
mluvě již řečí svou k apoštolům, již ke všemu
lidu směřova, a tudy slova učil je-nemohou
sena samé učeníky potahovati. Rčení ote
cřel cista tuto obšírnější a slavnější řeč opo=
vídá. %. se, 2., Prev, s, s. Mt. 13, 35.
Ještě zbývá ukázati na význam, proč
lPán na hoře učil; stalo se to ovšem pro
lepší od lidu vyrozumění. Avšak jak sv.
Otcové praví, značilo se tím na hoře zasedw
nutím , že. s Kristem;kdo-jemu vyrozuměti
hodlá, na horu, vzhůru mysl svou pozdvihnouti
musí, cíož tím více" o kněžích platí dle slova
prorokova des. 40, 9.. Na horu vysokou vystup
ty, ktezýšvdobre' věci z-věstujes' Sionu.,

nevládli l Cor. 7, 30.; jsou tooni chudí,
kdož po bohatství nebaží ajím opom'ítaji, ne
pro slávu matnou, jak Diogénes, ani pro
"chloubu jak Krates, ale pro čest a slávu
Boží a pro podrobení se vůliJeho. Tak přede
všemi Kristus chudobu ctil odřeknuv se vše
ho a nemaje kam by hlavu složil. Chudoba
záleží v.odřeknutí se všeho vlastnictví čili
ve vyvazenosti mysli zevšeho bažení a ze všeho
přilepnutí k tomu, co člověk všelijak svým
vlastním klade; člověk zanechává všeho, co
má,. a _cojest a sebe veškerého ostavujíc v

Bohuše stanovíáto uprázdnění sebe samého
ustrojuje místo a prostranství milosti Beží,
aby se v něm ubytovati mohla, jako 'vžduch
vniká tam, kde prázeň vzduchová jest; ;S „ta-o

Sv. Rehoi' Nysský vece: Když Pán na

kovýmto o chudoběsmýšlením vezdy pokora

horu vstupuje, poslyšme hlasu-Jesajášova:
Pojďte, vstupme na horu Hospodinova Jes.

00“VMSĚDÍJÉČFOÍjeho spojena jest 'a preto
p'řemnozí' výkládají chudě duchem 0 p0k0r=

23, 35., a

chábnemeelí pro hříchy, posiluj— - ných, jenž nestateč a vady své poznávajíce

mež, jak radí prorok, rukou kleslých akolena
svá utvrdme. Na vrchol se dostavše, spa
tříme shlídky ta dobra, jež Slovo prokazuje
tění, kdož ho na výši následovali.
Nemůžeme také mlčením pominouti, že

o sobě skromně smýšlejí a .veškero dobro
svoje "Běhu ' přičítají a ' k 'Němu odnášejí.
Takové smýšlení všemu věří a všeho, se na
děje, abychom slov Pavlových užili 1 Cor..
13, ?„ vírou ujímá pravdu a milost Boží a
v naději věčných věcí se utvrzujíc Boha více

mnozí vykladatelě náznak a obraz řeči tě
spatřují v onom shromáždění lidu israelského, a více miluje; z kořenepokory vyniká kmen
když po přejití Jordánem slavné ohlašování všelikého ctnostného smýšlení, kteréž přesličné
kletby a dobrořeči, tamtc s hory Hebalské, květy vypouští a dobrými skutky co ovocem
tuto s hory .Garizimské poslouchal; o čemž zarozuje, Slíbeno bylo království skrze pro—
lDeut. 27, 12. -- A. již tedy skrze tu bránu roky chudým Sef. 3, 12. 13. Jos, 66, 2.,zvlá—
do vnitř samého kázaní Páně vestupme.
ště Jes. 61, l. (Luc. 4, 18.9, kdežto čteme:
Blažem' chudí duchem, neboť jejich jest Hospodin pomazal (mne a poslal. mne kdzati
království nebeské. Ode blaženosti počíná evangelium chudým To Kristus Pán teď že
Pán , jelikož veškerá _duše se. ku blaženosti se vyplňuje praví," an chudí skutečně blaženi
nese a Zidě leá'štní blaženosti“ od" Mesiáše jsou. Blaženi jsou tu _i tam po _smrti;_tu zao
očekávali. ' Tu" "již Pán "vykládá ve .dvouřa jistě za svým' smýšlením" blážěnost' v 'ůtrobě
dých průpověděch, kdo blaženosti dojde a chovají a nebesa v _soběnesou, a po smrti
v čem blaženost záleží, pohledávku se zašli-= království nebeského účastni budou, z milo
benim" 'p'oje, tamtu co výmiuk'u' z'as'líbé'n'ía sti a z příslibu Páně práva „k němu došedše
toto co následek pohledávky vyličujíc. Kdo a za svým bohumilým smyslem nebesům pří—
blažen býti a království nebeského dojíti žádá; ' buzni jsouce. Proto dí: jejich jest království
ten veškerý ctností,.,jenž se tuv blahoslaven— nebeské. lPři čemž spolu prut—i_„nynější_.chu:
StVÍChhlásají, zajisté pak snahu po nich na době jejich vněšné klade druhdejší' bohatství
sobě ve svrchované míře míti musí, Blaho— jejich v nebesích. Tudy není divu , “že 'chu
slaví Pán chudé, čehož opak učí svět, blaže doby píleli “muži svatí, Antonín poustevník,
nými toliko lidi bohatce pokládajďýavšak ne František Assiský, Eližběta Durinská a jiní,
veškeré chudě nazývá blaženými, nébrž ty, dobrovolně statkův se odřekše a v chudobě
.y'enz'chudí jsou duchem. Duchem chudí jsou žijíce; a opět proto s'větci a světice snažili
chudí podlé ducha; Slavení podle ducha na se o pokoru co příbuznou chudobě a co chot
značuje se buď druh, spůsob a obor chudoby Páně.
této, totiž ne cit chudoby na statcích, nébrž
Slovo duchem Lukáš na d. m. vynechal;
cit chudoby a nedostatku duchovních ctností sv. Matouš dobře nedostatek ten vyplňuje.
& svatosti, bud' znamená se duchem Vůle 'a Na obrat zas Lukáš protivu toho od Matouše
náklonnost, a v tomto smyslu se tuto zvláště výpustě-nou klade 6, 20.. Běda __vám, bohate

llíatouš V, lmiž.

domem blahoslavenství

gry

cům, poněvadž máte potěchu svou Bohateemi

od samosobně pomoci, od odrážení _násilíná

rozumí ty, kteří srdcem _přiléhajík
k_statkům
&V nich potěchu svou veškeru kladou hotoVÍ
jsouce pro ně všelijak přikázání Boží pře
stoupiti Kdo vrozenou duši lidské po Bohu .
touhu a její práznotu Bohem toliko nasyti
tedlnou bažením po bohatství ukojiti hledí,
toho slušně běda Páně zastíhá, ješto zboží
vrátké, nejisté a khříchu podnětnépředkládá'

silím, ode brání soudunad jinými o své ujmě,
od užívání zbroje proti zbroji, anot držení

věčnému, neproměnnému lBohu. 1 Tím 6, 9.
Bídnými zve je Pán také proto, poněvadž

lehčeji jest velbloudu projíti uchemjehelným,
než bohateovi do nebeské říše Vejíti Mt
19, 24. — Kolo zbohatnoutžzžádají, padají fo
osidla ďáblooa, dí 1. Tím 6, 6. A tudy
..jveco Ž 61,11:Zbožz'—Zž

oním ažpnfby'focí, ne

pmkladejte k němu srdce. Při tom prohledá
Pán spolu k nesličným času toho (1Židův za—
vládlým bludným o říši Messiášově náhledům.
Židé se domněli, že slavné a bohaté kiálov

stVízaležíKristus a že veškerými dobrya

země zaslíbené všem lidem tichým, pokomymr
věrným jisto jest. Ale této nauky odstoupili
Židé za doby Krista Pána nejinak soudíce,
leč že konec již došel otrapám, utiskáním a
příkořenštvím jejich a že nastala doba, vníž
mocí, násilím a zbrojí veškerý utlačitele své
odrazí, veškerý nepřátely, jenž se k ním v
obývání jejich země připletli, vyhladí a sami
vlastí svou Vládnouti budou V tom smýšlení
zaryli se Židé za věku lPáně a tudy svrcho
vanou pravdu opustivše zabředli ve bludu,
kterýmž časná i věčná záhuba jim nastávala.
][ neváhá Pán hned na druhém také místě,
jak to byl učinilna prvním,blahoslavititiché,
krotké, lahodné, ty, kteří neužívají k držení
země sve jinych oruží, leč ústupoOsti atrpě—
livesti a veškeren mocný odpor na Boha
skládají. (Rom 12,16.- d.) Tím výrokem ale
Pán vůbec k lahodě obecné též veškery nás
vyzývá, a tichotu a krotkost a Iah'ědu nám
poroučí Má Pán slovy: bla-žení kwtcí na
mysli lidi nezlostné abezehnevne, kteříž ura

statky oplynou. A tudy blahoslavili sebe
již napřed pro tu svou budoucí slávu a b0=
hatost. Opak toho Kristus Vprvém blahosla
Venství představuje, z čehož bráti sobě měli
Židé, že očekávání jejich na bludě se stavuje. ženi byvše se nezpouzeji, nébrž rádi Odpou—
Nemůžeme pominouti mlčením, že veliká _ štějí a hnev a žádost pomsty V uzdu pojí—
část vykladatelů chudými duchem rozumípo mají, čehož příklad nám Pán “sám dal (i..
korné, a odůvodňují tím ten úkaz, proč Pán Petr. 2, 23) O těch a takových praví Pán,
právě s tou blaženosti začíná,p_okora __zajisté že zemi dedití čz zemí vládnout-i budou Zemi
jest základ všelikého života krestanskeho tu rozumí _ehananejskou, ale ne pouhěu, né
Leě Výklad prvnější jest přednějším; kdyby blŽ co obraz říše nebeské, která sluje v pí=
Pí=
byl Pán o pokoře mluviti hodlal, b_vlbvtaké smě zemí živých. (Ž. 26, 13 1,41 B.) —-—slova toho užil, jak ho uzil níže 111,29. smo svaté zajisté věčnou blaženost vyličuje
SVatyŘehbř Ny sský vykládá i samo také slo— V podobě Věcí člověku nejvíce lahodných a
radost,
vo blažený. lDí: Blaženost jest soubor do milých v podobě proměny pláče V__
bra, jehož si pomysliti můžeš Opak blaha V podobě požívání tuku země, napojení z
jest bída, snášení bolestných a trudných ii.-» proudu rozkoše Boží, seděnív lůnu Abraha
trap. Blažen jest jedin Bůh, vece apo movu, V podobě stiomu života, koruny života,
štol, 1 Tim. l, 111.a účasti v blaženosti se v podobě Jerusaléma nebeského drahým ka—
lidem dostává jen připodobněním se k Bohu, mením osutého a zlatem obleženého atd. Tudy
Druhé blahoslavenství klade se podle zde zemí slyší se říše nebeská, o níž 2Petr.
Vulgáty a pod přemnoha řeckých rukopisů 3,13 dí, že novou zemi očekáváme, (: níž
(nebo vydání řecká kladen dříve to, jenž v spravodlnostpřebývá, Jes.65,17 Apoo.21, 2.
latinském vydání na třetím místě nalezá se), Někteří slova Páně vykládají o pohodlnem a
jakož i podle příbuznostio __krotlcýchBlažem' bezpříkorném tuto na zemi prebyvani, poně—
krotcí, nebo mi zemi dědzti oudou. Slušně Vadž lidé k'rót'cí hněvem sobě životaneukra
ta blaženost klade se po předešlé; nebo ne cují, srdci lidskými vládnou, lásku Všechsobě
může člověk tichým, lahodným a krotkým získávají, vniterného pokoje požívají a tudy
byti 'nejsa chudým podle ducha. Moře neu život blažený vedou To Všecko sice se éa=
tichá a nekrotn'e, leč Větrové ulehli'j'oheň stěji, avšak nevezdy přihází; smysl Páně k
nehasne, leč odejme se palivo; tak člověkoVa věcem nadzemským prohlídá a parallelismus
mysl nezlahodne a nenkojí se, leč odřekši nás učí, že rčení zemi děďzti či zemí vlád—=
se dříve všeho, co by jí závadou býti mohlo nouti odpovídá rčením: jejich jest království
t. j. leč dříve duchovně ochudnuvši. Přitomto nebeské, oni patosem budou atd Přidávají,
blahoslavenství užívá Pán slov Žalmu 36, 11 že slovo duchem se tuto slyšeti musí z pře
V žalmu tom prorok krotkost, tichost, nahou— dešlěho verše; jelikož ne ti, jenž přirozenou
nomyslnost a ústupnost porouěí a odvracuje povahou útržek á příkoří necijzedlni jsou,
&'
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' v ti' *an * vsecko
“1 ' to, o , čem v'šesnáše'í
neblz
Y .
J
pro _Kpihga, pro upodohem ducha svého k
obrazu Kristovu, blahuu se,
Přicházíme ku třetí blaženosti. Dí Pán

dále:

ceny, tak že sv. Teresie zvolati mohla:
Trpětí mí dej, Pane, „aneb umřítí, & Magda
léna Pazziská dokonce volávalag' Trpští aneb
umřítí!
Opak dí Pán u-Luc. 6. 25.: Běda vam,
kteříž teď se smějete, nebo truchletí a pla

Blažení truchlící , neboť oní potěšení
kat-i budete. Kterýchžto slov smysl z nade=
buďou.
slaného
výkladu opačných slov Páně jasně
Třetí blahoslavenství připisuje Pán pla—
čícím čili lkajícím a truchlícím. lí nastává vysvítá. Běda, kteří pochotěm _a_l_ib_ů_stkám

tudíž otázka, jaké truchlitele Pán tuto roz—
umí? Nejprve vůbec veškero _člověčenstvo
stoná pod tíží nesnadněho života avůbec od
Židův se, očekávalo„ že těm.. bídám a otra
pám nyní skrze Krista _konecučiněn bude.
Ale Pán zvláštního něco na mysli má a na=
zývá ty smutné blaženými, kteří duchovně

svým hovíte, na zákon Boží se neohlédájíce;
zastihne vás pekuta' "Boží," "a vrátké radosti
opustiti musíce již tím samým druhdy ne
blahými se býti pocítíte. Protivy ty přichodí
J es., 65, 14. Služebníci mojí budou jístí a vy
lačnětí, oní pílí budou., lvy žíznítí, o-ní se ra—
dovatí, vy se stydětí. A právě Ve čtvrté bla—

lkají; nebot domníti se jest, že slůvko du
chem ke všem se potahuje blahoslavenství

ženosti přistupuje Pán k dalejšímu rozvinu
protiv těch u Jesajáše dotknutých.

článkům. Duchem truchlí Však“"típodle: obec
ného výkladu, kteří pro__duchovní věci ve
smutek se "vydávají. Trě věcí oněch zvláště
jmenovati můžeme. Nejprv vlastní hříchy,

Di: Blahoslavení, lete-řílačnějí a žízní
spravedlností, neboťoní nasycení budou, Lač—

něti a žízniti tuto značí svrchovanou žádosta
píli; nedí zajisté Pán: Kdo zachovají sjem-=
jakož David, Thais, Petr, Magdaléna "jiěh vedlnost, ani lcdojí pilní jsou, nébrž kdo žízní
plakali; druhé hříchy,-cizí„jak Pán nad Je a lačnějí. Spravedlností rozumí se spravedlnost
podmětná čili dokonalá svovnalost vůle naší si
rusalémem plakal, Pavel 2. Cor. "12,"21'jl'lj
, 29. nad Korintským; posléze stav ten, ve kte volí Boží. Předpokládá, že spravedlnosti každá
rém se tuto na zeminalezáme, napořád Boha duše jest žedna, "že "se"k“ ní“odnáší a “nutně
' se vzdalujíce _av ustavičném ku hříchům'ne sek ní" 'co k živlu svému nese. S druhé
bezpěčenství “se nalezajíce jak: nende "v“ž
strany předpokládá, že touha ta v duši lide
119,5; Běda mně, že tak dlouho tuto po ské nenadarmo nalezá se, nébrž _že jí vyho—
věno búďe, an nasycena lačnost ta &.žízeň
--_hostínujsem. A SV. Pavel kvílí (Rom. l,24.):
O mne nešťastného! Kološ mě oprostí těla ta uhasena bude. “Míní Pán. neunavenou
"tohoto smrtelného ? K takovému smutku pro snahu po ctnosti,..netolíko aby člověkobrodil
“duchovní věci zbuzenému prohlídá Pán., Zá— se Bohu v Kristu, nébržfaby iobro'div'se,
rmutek zaýšz'ste',který jest podle Boha, působí vždy víc a více ve svatosti života prospíval
pokání sta'le' k spasení; zármutek ale světa, podle'řišlbv "Páll-“ě(Ap. 22, II.): spravedlífllý
pro ztracení věcí časných a pro časné pří= ospra-vedlň se ještě a svatý posvětíž Se ještě.
hoří, smrt" spůsobzg'e. (2 Cor. 7, 10) K tá— Vcškcrcn život dobrého křesťana, dí sv. Au
kovémubohomilěmu zármutku tu vezdy'přía gustin, posvátná žádost jest. V čemž- nás
činy máme Boha urážejíce, uprostřed ná— předešel-Pán (Jo;“4,343- plnění „vůleOtcovy
rgoduzlého bydlejíce avšelijak podobní jsouce za nejsladší" krmianápoj sobě'položim Slovo
„aege-nemam znamená dokonalé ukojení
Zidům v Babylóně podle řeky sedícímapla
čícím, když rozpomínali se na Sion (Z. 136, tužbya snahy té bohomilě' (Z. 35, Q.) a ne—
l.) a těm, kteří toto musejí se slzami rozsívati potýká se s výrokem tím, co Eccli, 24, 29.,
a v pláči metati semena svoje. (Z. 125, B.) čteme : Kdo mne jedí, ještě lačnefjí, kdo mne
Avšak Pán přidává: nebot“ oní potěšení bu.— pijí, ještě žízní, nebo" žízeň“ ta a hlad ten
dou. Smysl slov těch jasen jest. Pcmine duši lidskou právě nejsvrchovaněji oblažnje
pláč jejich, pomine příčina smutku, zahynou a nikdá žádost ta daremna nebývá. Ostatně
ti, jenž jim nátisky a příkořenství strojili. známo, že Písmo nebeskou blaženost v po
Potěcha Ducha sv. ovládne jimi, smaže Pán dobenství hostiny opisuje (Luk. 22, 29. 30.):
slzy jejich (Ap. ?, IT,) a nebude bolesti-"ani Já spůsobují va'm, abyste jedlí & pílí v krá=
smutku. (Ap. 21, d.) Opojeni budou z hoj lovst-ví me'm.
Opak u sv.,Luk, 6, 25. Běda vám, jenž
nosti domu Božího a proudem rozkoše své i
napájeti je bude Bůh. (Z. 35, Q.) Potěcha nasycení jste, neboť nebudete lačnětí.. S těm
ta nepotahuje se toliko na čas budoucí, né ="slovy přízni se výrok proroka Amose & lla
bsž i na věk nynější; tisícero strasti kře _ Aj jdou clnove', vece Pán, a pošlu hlad na
stanstvím__vyzdviženo & co dosud trvají, ty zemí, ne hlad chleba aní žízeň vody, ne'brž
žmíměny, ukojeny, ano ve “slast jsou obráw hlad slyšení slova Božího. Nasyceuostí a
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nabažeností věcmi pozemskými otnpuje duch
pro věci nebeské,. Svět v požitbách blaha
hledá, křestanství v obětech z lásky k Behn
a k člověčenstvu blaženost klade. Týká se
to lidí vytylých, vysycených a nad jinými se
potřásajících.
'l'otě obyčejný a pocestný výklad; avšak

ututlána byla poněkud pravda ta neblahým
oním o původu jednotlivých běd náhledem,
a tudy Pán nauku tu opět včiréa čisté pou—
hosti své od onoho balamútného mudrování
ocíděné předkládá, a za odplatu vystavuje
dojití milosrdenství Božího. (lpak toho Jak.
2, 13. vyhrožuje,

že soud bez milos-relevantní

bude vynešen proti tomu, kdo Milosrdenstvi
nečiní. Pán příkladem svým nauky té potvr—
nými býti, “kdo hladažízeň snášejí pro spra— dil, anot se častěji oněm _čte,že milosrdeno
vedlnost aneb spravedlivým, svatým úmyslem, stvím hnut byl; Luk. 7, 13; '1'0,“"33.“a“d„""Bld
jak sv., Pavel (1 Cor., et, ll.) píše o apošto hoslaveněíi dáti,__uež__brdti, Act 20, 35.. Ná=
lích. Ale výklad ten povstal toliko, že zdála sledovali Pána světci a"'světice, jak sv. Maru
se neřecká vazba býti, když slova žízniti a tiu, Paulín a jiní. Slušno aby, dí SV.Leo, po—
lačněti pojí se s akkusativem; strojba ta sice něvadž Bůh nás korunuje milosrdenstvim
méně obyčejná jest, avšak přece tytýž při (Z., 102) a milosrdenstvim jest (Z. 58.), i my
chází u dobrých též spisovatelů řeckých a se v milosrdenství oblehli, aby v nás" co ve
tudy není, proč bychom od výkladu Vulgáty tvarech svojich milosrdnost Boží se obrdželaý
O milosrdenství Pán ještě níže v tomto ká
odstoupali.
Ještě ukázati sluší, jak vhodně blaho zaní horném mluví, aby všelijak potřebu
slavenství toto na předešlé následuje; teprve ctnosti té vylíčil adolíčil. Nyní ale přechází
když jsme oplakali hříchův a ozdravli, “lačo k šesté blaženosti, o potřebě při všech etno-=
něti můžeme,""an Churavec pokrmů'sněsti ne— stech vnitrné čistoty, Dí:
může? "Ále aby se člověk, nedomníval, že ta
Blaženi čistého„srdce, neboť oni Boha
po Bohu tužba a žízeň v jediném o božských . viděti budou.. Sv.. Rehoř Nyss. dí, že se mu
věci rozjímání a v pílení obřadů náboženských při slovech těch stává jako těm, kteří s vy=
záleží, přidává Pán pátou blaženost, an dí: sokého srázu na nesmírnou bohOpustu moř—
Blahoslaveni milosrdni, neboť oni milo= skou hledí, že totiž duši jeho závrať pojímá.
srdenstvi dojdou.
Bůh má spatřen býti, Bůh, jejž nikdy clovek
někteří accus. dmoaooóvm: rozpravují před
slovcem %aťů__
neb “did a vykládají ty blaže

Milosrden, útrpen, soustrasten jest, kdo
otřepu slzou, tělesnou i duchovní jako vlastní
svoji Spolu cítí a všelijak jí uleviti a uleh
čitisnažen jest. Tudy mnoho skutkův milo—
srdenství jest, poněvadž jest také přemnoho
spůsobů. běd. strasti a sužby; tělesná'trarn
peta se snadno vidí, aspoňo mnohojest spam
třitedlnější, anat duchovní se často tají, ač
s onou tytýž spojena jsovf Jako druhdy
Stoikové milosrdnosta Útťpu'OStpokládali za
neštateč duše lidské, tak bez mála Fariseové
zaxvěku "mne velmi; blízci' náhledu takového
byli pokládajíce, že ten kdo milosrden ke
všem jest, málo horlivosti pro spravedlnost
lBoží má., ' Vycházelit ze stanoviště, že všecko

soužení a trápení zaviněnojestod toho,. kdo
jím.. sklíčen.

býVá„...(J0o 9, 2») & tudy se jim

brzo vidělo, že ten, kdo pomáhá soužencům
asklíčcncům, do,spravedlnosti Boží sahá. Ná
hled ten sobětnosti jejich 'lich'0til," aale pře=
vracel docela nauku Páně již ve Starém Záa
koně průvodnou, že Z. 40, 1., blažen jest,
kdož nad nuzným a chudým roepominoí se,
cm v den zlý vysvobodí jej Hospodin. Ve
Příslovích častěji se ctnost ta poroučí. Ho
spodinu půjčuje na úrok, kdo se smilovcívá
nad chudým 14, 21. Kdož se smilovdvd nad
chudý-m, blahoslaven

bude ; kdo___věř_í_
v „Pána,

miluje: mzflosfdenštvá Ale nyní jak praveno
!

nevidí 30.1, 18.1.Tim. 6,16. aniž tedyviděti
může, to jest ten kolmý a příkrý sráz. A
přece jest Bůh život a kdo neuzří Boha,
neuzříživota. Hle'tOt závrať. Čistého srdce
jsou, kdož mysl avůli svou ze_všechžádostí
zlých, ze všeho bažení po věcech 'hříšných'a
Spolu ze všeho úmyslu zlého a nepřímého
vybavili. Slovo srdce v jazyku, jehož Pán
užíval, dvojí věc značí, mysl a vůli, a obojí
čista býti má. Mysi čista jest, když Boha
jediné uznává a vyznává, vůle__čista jest,
když prázdna jest všeho baženíi Světského

a veškeru' žádost Svojiv nohu 'skl'ádáj' (Z,.
23, 3. 4.) Kdož vstoupi'ua horu Hospodi=
novu? Nevinný rukama a čistého srdce. Fe.—
riseoyé _,nevelmi píleli__vnitrné „té-_čistoty, se
v'něšhbu se běž 'iijálajšp'okojujíce, a tudy snad—

no v pokrytství zabíhajíce. Proti tomu Pán
vnitrné čistoty požaduje.. Stupeň nejkrasší a.
nejsličnější výkvět tohoto pc'žadku Pánějest

cudná, panická, panenskámyskv

níž oheň

lásky Boží veškeré paliVo lásky" pozemské a
kochání pohlavního strávil.. 0 ctnosti té již ve

škeři pohanétaké sličné smýšleli, za ctnost
nebeskou a Božskou ji považujíce, ale pravá
cena, hodnotaadůstojnost té ctnoty vNovém
teprv Zákoně poznána bývá., Odplatu, kte—
rou se Pán lidem čistého srdce vůbec za—
mlouvá, obsahují slova:“ Boha vidět-zimáma

?0
Rčení Boha viděti
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vzat0_ Z Obyčejfš, VÝChQ'á“ pokoje Ješ. 9, 6., jakož pak ivdálejšku této

Thorneřeči k téže ctnosti pobádá._ Rovné to
apoštolové činili, následovali pok0je a jiným
a. tudy Boha mdětz znamena, u _Neho____by.t1, lásku pokoje vštěpovali. Rom. ld, l9. Násle
blaženosti Jeho oplývati, stoupencem Jeho dajme toho, co jest ku pokoji. 1. Petr. 3, ll,
a nebo milós'tníkem býti. Kdovšak stoupenn Hledej pokoje a 815th jej. Téhož za jich
cem a důvěrníkem Božím jest, ten _na tvář příkladem světci Boží'p'íl'eli, jak Naz.. Bobbií,
Boží patřiti může, čehož tuto zhola dostati kterýž pro zamezení vád a sporů mezi“ bl"
nelze. Nyní vidíme jako v zrcadle, nápotom Skupy dobrovolně se stolice cařihradské vzdal
řka: Pro mne—libouře povstala, vhod'te mne
tváří v tvá-ř l., Cor., 13,12. rll'utovpodoben
stvích a spůsobách se nám Bůh spatřovati do moře, aby utichla. Sv. Řehoř Nysský
dává; druhdy ale Job. 19, 26. v těle soe'm praví : dako voňaVé masti vůní svou vzduch
Vůbec naplňují, tak chce i Bůh, aby hojnost
uzříme Boha svého, když stánek těla našeho
Opraven,“0bnoven a zduchovněn bude a zrak milostného pokoje u tebe do nadbytu se na
náš zbystří se a uschopní pro vidění takové, cházela, aby tak život tvůj byl lékem cizích
tak že, jak sv. Augustin dí M. B, 22, 29., neduhů.
kamkoli oči duchovně těl svojich obrátíme,
. __
Jiní šířeji berou slova ta a vykládají o'
všudy netělesného a vše spravujícího Boha trojím pokoji, 0 pokoji s sebou samým, s blíž-»
i skrze tělo uhlídáme. Touha taková po spa—= ním a s"B0hem. Pokojizí v sobě jsou, kdo
třování Boha, vrozená duši naší, tuto nejsvě veškera hnutí mysli ukájejí arozumu podro—
tější svátostí ukojena poněkud bývá 'a něja= bují, samu pak mysl svou a svůj rozum i
kou měrou spatřóvání ono —
se tuto 'předcituje vůli svou Bohuv službu poddávají, při nichž
a předujímá v duchove'm nazírání Boha t. j. tedy řád Boží hříchem zrušený obnoven jest,
ve svatém okoušení a požívání blize Boží a O tom pokoji praví sv. Jeroným: Což pro—
v pocitování blaženěho obecenství s Bohem. spěje mířítijz'ně, když v_tobě samém'i'jsou
O tom pěl žalmista Páně 16, 15.: Já ve spra sporově a vády nepravosti? —- Pokojm: s

ních, kdež králové od nejstoupenejsmh tollko
příbuzencůVa rad a _sluhuvspatrovaní bývaji;

vedlnosti okáži se obličeji tvému t.. j. dle
hebr. spatřím obličej tvůj a nasycen budu,
když se ukáže sláva tvá. Ale i toho ukojení
jenom dušem čistým a právě panenským se
dostává. Duše nečistá zajisté zrak duchovní
má povlakem obtáhnutý; jako zrcadlo poká—
leně jasnosti slunečné v sebe nepOjímá, tak
Boha nepoznává duše, v níž vada, pláma a
poskvrna nějaká vládne. Při tom na Boha

bližním jsou ti, o" nichž dříVe řeč jestv prV=
nějším výkladě, jenžto se jenom ku pokoji
8 bližním odnáší. PokojnžsBohem jsou, kdož
všeliké urážky Boha, všelikě nepravosti a
všelikého hříchu prázdni jsou. Leč očividně
prvnější těsnější výklad pravějším jest, an

Pán o zvláštní ctnosti tuto jednáa

tedy o

těch řeč “vedeg'jenž s bližním svým pokoj
zachovati všelijak usilují.
Slibuje jim ]Pán, že syny“ Božími slouži
patření budou oplývati blaženci pokojem ___Bo—
.
žím, jenž převyšuje všeliký, rozum, jak 'dí budou, t. j. že jimi budou a za takové že ve
apoštol Fil. 4, fi.-"aBohem 'jsOuce posilnění a řejně a všady budou uznáni. Sloutí Vpísmě,
dokonáni uprázdní se kodpočinutí věčnému. jak již l, 21. 23. řečeno, tytýž značí býti,
A proto již tuto na zemi potřebí ku pokoji jménu svému. _skutk_em__
odppvídati. Jménem
prohledati a Pán o tom dí ::
zajisté chceme _bytnost věcioznámiti. mono
Blaženi pokojní, neboť oni synové Boží starioVištějinde neobyčejnéhodrží se jazyk
sloutz"budou. Pokojnými, smířenlivými jsou,
hebrejský, v_němž bezmála nejvíce idealna
kdož pokoje jsou pilni a všecko podnikají, stránka“ ře'či' lidske vlivem nauky Boží se
co ku pokoji a míru zří, všeckol' Odstraňujíce, udržela. Buďou tedy pokojníkove' Syny Bo=
coby závadou poklidu býti mohlo, “l'o'hoza— ším-í. Syn v písmě tytýž béře se za dědice a
nedbávali Fariseovéa vůbec Zidé onoho času, tedy budou dědici Božími, bylby smysl rčení
v hádkách a zporečh sobě__„.libujícea piklův toho. Avšak více praví Pán, nedídéclzfci bu—
velmi'žádostivi jsouce ;“"anomysleli, že když dov; nébrž..syny budou,. čímžbližší „sbohem
Messiáš říši založí, oni s ním tudíž proti po— stoupenštVÍ;"'v'yšší stupeň blaženosti a spolu
hanům povstanou a boj a_půtku s nimi švedše jako nějaká příbuznost apobližnost' s Ním
je přemohou. Opak toho tu Pán oznamuje, se naznačuje, jenž slujev písmě Bůh pokoje
že v říši jeho nebude půtky, vojny a bojů R. 15, 33. 1. Cor. 14, 33. Tudy stávají se
žádných, néb'rž" že“ v ní mír, poklid a pokoj bratřími Kristovými, jenž Synem Božím byt—
panovati bude, atudy na to dorývá,„aby kdo ným a přirozeným jest a jenž přišel pokoj
Ho následovati a blaženým štáti" še dychtí, uvest mezi Bohem a lidmi; podle čehož při
pokojným býti se shledával. Příklad toho Pán narození Jeho pěli andělé: Polcojaaeemi
sám na sobě zůstavil a tudy sluje knížetem lidem dobré vůle, Luk.. 2. Kristus přijal spů=

sobu naši při vtělení a my v Jeho spůsobu
oblečeni budeme l Cor. lb, 49. a tudy kroj
dílně,.své nás. připočte. Bůh,. jestliže, Obraz
$yna svého jednorozeného na nás uzří. "Sv.

pgodstoupání od přikázání Božích a nevy
dava'ní se vhříchy, bud posléze c) pro zvlášt—
1111813251111
190 dokonalosti

křesťanské

?. Tim. 3, 112; že všichni,

podle slov

kdož zbožně ži

_Rehoř Nysský praví : Blaženost ta, synem Bo— jí dle Krista, pronásledováni budou. Chová
žím býti, u přirovnání k jiným blaženostem v sobě blahoslavenství toto žádost, abychom
jest podobna svatosvatyni u přirovnání k sva= v pilení svatosti nižádným příkořenstvím se

tyni ve svatostanu úmluvy Starého Zákona.

nedali másti a o Ctnost aspravedlnost'niktea
rakou hrozbou se nedali připraviti, Přislí
vidíme rozdíl v tom, že tiší'víče trpně,"poé buje za to Pán, že království. nebeské víte-=
kojní spolu účinně se chovají a jako pokojní zům takovým za majetek připadne, čímž
výše povahou stojí, tak podobněi mzda jejich věčnou blaženost v nebesích rozumí, jak z
vyšší jest; nebudoupzajistě jenom dědictvím v,__1_l.patrno jest, kdež o věčně a mnohé
ola'clnouti, něbrž'co synovéBjož'ífvším-oplývati, pdplatě v nebesích mluví., Takto končí krá—
co Otcovo jest, ješte vše'cko'co Otěc'*'m'á,'na lovstvím nebeským, jakož jim byl v. 3. po
syna se odlívá a přenáší. Nechtěl však Pán čal., Ostatně samozřejme jest, že blahosla=
tajiti, „že"píle spravedlnosti a ctnosti křesťan-' venství to se odnáší, jak Pán výslovně dí,
ské na nejedny nesnáze připadne, nébrž ihned jen ku pronásledovaným pro spravedlivost a
o nich zmiňuje, an'dí'á
tedy nikoli k těm,. kteří za svojí vinou trpí.
Blaženi, kteříž pronásledování bývají (1 Petr; zl, 15.) "Mučenifctví, dí sv., Augu
pro spravedlnost, neb jejich jest království stín, nečiní otrapa, něhrž příčina, a titoliko—
nebeské.. Blažem' jste, když nás hanětz' bu= blaženými slouti mohou, kdo v jednotě cír—
dou a pronásledovali a mlu'viti budou vsvecf-Ž-okve svaté ode zlých lidí pronásledování a
ale proti vám lhouce pro mne., Radujte se protivenství trpí; nebo kde pravě není víry,
a veselte se, neb odplata vaše hejna jest v tam není ani pravé spravedlnosti., Aniž roz
nebesích; tak zajisté pronásledovali proroky, kolníci a odštěpenci nějaké odplatyv'přoti'
kteříž byla“před vámi.
venství svém z těch slov Páně se nadějte,
Osmé blahoslavenství toto činí též osmý 91950.kde. lásky... není, tam „není spravedlnw
a nejvyšší stupeň ctnosti křesťanské, Kní
stí ,' kdyby,.zajisté lásku měli, ngrpfztrh'opaljíbytěší
Srovnáme—li u. 5. tíchefs v, 9._polcqín_zímí,

se takořka' po" schodech fpředešlých__ctností

Za Králem,

-..9Í'6:_n._ž„je_st_ežřl_gezg„.Tak
sv. Augustin.

vetu'puje; nebo jenom kdo pýchy zanechal

Tímto posledním blahoslavenstvím do—
a 'mštivost opustil, rozkošem hříšným vý— končil Pán řadu blaháni svého, a nám při=
host dal, světských věcí a žádostí ode= jde ohlédnouti se a srovnalost jich k sobě
stal, kdo všem se prOpůjčovati hledí, všady vespolek a ku mravnému snažení místněji
ku pokoji prozírá, o čistotu srdce svého , označiti; leč dříve přihlédněme ku dvojverší,
svrchované-pečuje, slovem kdo všechny bla— jímž blaženost poslední zračitěji ode Pána
ženosti či raději ctnosti předešlé
sobě samého vyložena a k apoštolům i učeníkům

chová, ten jenom hotov bude pro spra obrácena jest. Dí totiž: Blaženi jste, když
vedlnost svízely podstoupati. Učí tu lPán, nás haněti a pronásledovati a o nás zlé věci
že není..;dosti snažili seo,.říši nebeskou &jí mluvíti budou.. Haněti jest tupiti, láti, příkoří
pilnu býti, nébrž že člověki_přo_tivenstvípro činiti; zle mluvili jest utrhati, osočovati, po
ni milerád má podnikati. To dokona "pro'tivilo mlouvati; pronásledovati co značí, každému
se očekávání Židů, kteří, jak již praveno, známo, totiž násilí činiti neb úklady strojiti.
se domýšleli, že říše, kterou založí Messiáš, Lukáš vece: Kdyžjméno vaše vyorhnou 6.,22.
všecky nepřátely, „soběpodmaní a neustavným Jméno tu značí Víru 'a'pyuřhnoutíznačí pon
vítězstvími"veškeru zemi-sobě. za podnož .poa topu, smysl: jméno „křesťanů,cozločinců zne=
loží. Opak a obrat toho tuto znova učí Pán, ctí. Svět ponořen ve svojich bahách aličbo=
hned na začátku svého kázaní blud ten Opětné “*tách pravdy nenávidí; my křesťané mučeni
porážeje a věstě, že, „říšenebeská, že krá jsme, vece Tertullián, když vyznáváme, a
lovství spravedlnostr'a Svatosti, jež založit propuštěni býváme, když'zapíráme" & samo
přišel, na neustálém boji a potýkání se svě naše jméno v nenávisti u “vás jest. Jiníjme'u
tem potrvá, “a učeníci jeho mnohá příkoří a nem' slyší tu o" Luk; poue'st a m. oyurhou
strázně mnohé snášeti budou—..Klade Pán kladou roznesou a jak evangelium Ostromíe
kdo trpí pro spravedlnost; Spravedlnost se rovo přenesou, proncsou vás co zločince. Ještě
béře tu jak v. 6. za srovnalost vůle 'naší s dokládá. Lukáš nás vyobccgíž,totižto Z církve sta—
vůlí Boží, jak nám vůli tu Kristus oznámil. rozákonné a z měšťanství lidu starosvatěho.
Trojí tedy spůsob klade, jakým svět
Tudy protivenství to díti se může bud' a) pro
veřejné vyznávání víry v Krista, bud b) pro proti nim sápatí se bude, hana, stíhání,...osor
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Úsmero blahostaveustvie

Toho , nadohře
zkusili“
že všemilosrdný Bůh dal i člověku skrze mia
,
„
apoštolé, zkusila toho cela Girl/šířil,BOZI .po lost Jeho získati sebě zásluhy pro království
tři sta let, za nichž pohané & Zide netoliko nebeské.
Při tom spolu Pán připomíná apoštolům
se za ně všelijak s hanami a potupami pO..
trhovali a trýzněmi nevýslovnými křesťany proroky, s nimiž je mlčečky porovnává a je-:
mučili, nébrž ze jména čestného je dočista jichž příkladem je =vzbuzuje. Jest to druhý
vyzouvaliavnečistý plášt největších zbrodní důvod, proč se radovati mají a slůvce zajisté
a prostopášnosti je oblékali. 'll'o trojiukládá' odnáší se ne k sIOVůmbeZprostředně přede-=
lPánsnášetipro Neko (slovceta se zajisté k celé šlým, nébrž k časoslovům radujte se a plé
větě odnášejí), kteréžto rčení odpovídá frásez sejte., Tudy dí o největším proroku, o: Moj
pro spravedlnost; ve víře v Něho zajisté zá— žíšovi sv. Pavel Hebr. ll, 26., že potupu
klad všeliké spravedlnosti nalezá se., Proto Kristovu výše cenil nade všechna bohatství
'
pronásledoval svět apoštoly, že“ Krista co Egypta.., an.. k odměně prohlédal.
Osmero blahoslavenství-těchto činí stupně,
Syna Božího kázali a slovu svému co slovu
Božímu víry se dožadovali. Pro Krista tedy jimiž se k dokonalosti křesťanské kráčí, ' a
jest toli co pro víru. vKrista, pro mravy jakož veškerý sobě příbuzný jsou a jedna
křestanské, pro ohlašování Jeho svaté víry. bez druhé v myslí se n'eutvrzuje, tak vespo
Poněvadž ale takováto na pronásledování lek se 'pódmiňují a nadesílají. Základ “ve-=
a trápení vyhlídka mohla je odhroziti a chou= škeré ctnosti jest cit chudoby, že člověk ne—
lostivými učiniti, tedy jim Pán otvírá nebe'a může o sobě sám'dobraipoznati a je vyko
ukazuje jim odplatu, která jich tam čeká. návati. Ztoho jdebolest a žel, kterýž spo
Ne želeti ani báti se, aniž chonliti se úřadu jen jest s krotkoští'i lahodou a spolu s ve—
svého mají, ne'brž rada-vata" ano veselítí se a likou žízní spravedlnosti. 'll'atoale, když se jí
plésatz'jim sluší, že se jim to dálo, poněvadž člověku dostalo, budí vněm milosrdnou mysl
mzďa jich v nebesích velka, mnoha, hejna a_ činí jej _čistým'a' všeliké zlénáklonnošti
jest. Darmo, vece Tertullian (ap. nit.), „lůza, poměrně'prážným.
][ cítě se přeblaženým
pro naše „muka „se raduje; my větším prá vniterný pokoj svůj také na jiné“ přenésti
vem radovati _se._prané můžeme Nebo dí hiedí a v' blaženosti "svéani pronásledováním
již apoštol ]Rom. 5, 3.: chlubíme'se mučením," světa, snahám jeho zhola n'eroziumějícího,
ješto nás naděje nezahanbúje, naděje totiž mýlen a vytrhován nebývá.. Potkáváme tedy
věčné odplaty. Dle toho odcházeli apoštolé ze ony tři známé stupně k dokonalosti, očista
soudnice radujíce se, že hodnými byli uznáni skrze pokoru, lahodu a pokání v.; 3. "d. 5.,
ěování u vrchnosti.

potupu snášeti Act. 5, 41. ——'ll'ak
sv.„Ignatius

pOS-vě'tu-skrze

mučeník plcsal, ževmůže za Krista dáti ži
vot a napomíná ,Rímanů v listu k nim da—
ném (k. 4.), aby se mu nepropůjčovalis nem
včasnou přízni a nezáviděli mu smrti muče=
nické, anot mu lépe a mileji jest pro Kri=
sta Ježíše umříti, nežli celým světem vlád
nouti (k. €,).
Ocíplatoa, _mzďoukojiti káže jim se Pán,
jelikož duše odevšad _trápená a právě pro
dobro tráp'oná snadné mohla poklesnouti a
na nedůvěře a bázni se ocitnouti, že snad
ani po smrti nepřestanou pronásledování a říše
lBoží nejen na zemi, nébrž ani tam na onom
světě vítězství nedosáhne. Ncžádá hned hez=
odplatné, bezemzdné ctnosti, věda že bez
blaženosti „aspoň nadějné žíti nemůžeme, pro
ni od Něho stvořeni jsouce; nébrž odkazuje
nás na odplatu, abychom v boji a půtkách
vytrvali. Ze slov odplata vaše velika bude
právem záslužnost dobrých skutků se odvě
tuje, odplata zajisté nadesílá a předpokládá
zásluhu. Ač pak zásluha ta veškerá jdez mi

jednota skrze úplnou čistotu srdce a pod
stoupání pro Boha otrap a příkor v. 8. 9.10.
Sličcn jest výrok sv. Augustina "in ps. 93.,
kdež _uvodí Pána nabízejícího. koupiti panství

žízeň svatosti

a lásku 6. 7.,

zafchu'd'ob'u,"radost za smutek, pokoj za práci,
slávu'za poníženost, život za smrt. Lukáš
ma jen_„čtveroblahoslavenství, ješto položil
jen ty, které 'čtvéru "běd 'ode ]Pána prone—

šených odpovídají. Nadto měl ohled na svět
pohanský a bez toho, jak sv. Ambrož vece,
v tom čtveru_„_s,e„_obsah
a trest osmera onoho

zahrnuje. Ve čtveru sv. Lukáše, musímeještě
přidati, spatřováno čtvero hlavitých ctností sta
rého světa, mírnost, spravedlivost, opatrnost,
statečnost, jakož i ve čtveru běd nectnostity
čtyry nalezáno: lakomost, měkkost, baživost,
zalíbivosto

_

Ostatně jsme již učinili čtenáře pozorna
na tu nepodobnost a pro lidské uši novoře=
kost v těchto blahoslavenstvích zřejmou; stvo—
ření nové, jakým křesťanství jest, ovšem no-'
vou a cd lidí“ v té “míře neslýchanou nauku
losti Boží, ze zásluh Kristových a ze zá— pronésti muselo, Různočtení tu nepatrna jsou..
mluv Páně (korunuje zajisté Bůh v nás dary
Co posud Pán mluvil, týkalo se vesměs
své), přece slova ta mzda, odplata svědčí, lidí veškerých, ješto osmerem blahoslavenství
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povahu a směr říše své naznačiti volil. Nyní
se obracuje více k apoštolům a spolu také
náměstkům. jejich, ana řeč Páně věčně trvá,
apoštolě ale svět opustili; leč jistou měrou
také posluchačův ostatních dotýká. ]Dí:

13. Vy jste sůl země; jestliže sůl
zmařena

bude,

čím se osolí?

ana sůl podobně tytýž bolest působí. Neučiní-li

toho, budou-li toho liknavín

chonlostivi,a

spronevěří—li se úkolu svému bud' vyučování
zanedbávajíeebud
příkladného 'žív'Otanepí—Í

lejíce, aneb jak'Pán'dí :"eůl—lízmařenabude,
tedy nezbývá jim leč aby jako ta vyvětralá,
vyčichlá, vypáchlá, stuchlá a otupělá sůl vy“

K ni— wšem" a oď lidí pošlapávání byl-a'.Nebo Sůl-lil

čemu nehodí se již, leč vyvržena a od
lidí. pošlapávána býti. 314. Vy jste
světlo světa; nemůže se město ukrýti
na hoře ležící, 115. aniž rozžehují svíce
a staví ji pode kbelec, nébrž na sví=
cen, aby svítila všechněm, kteříž jsou v
domě. 16., Tak zasvit' světlo vaše před
lidmi, at uzří dobré skutky vaše a oslaví
Otce vašeho, jenž jest v nebesích.
Reč tato jak již dříve praveno zvláště
k apoštolům sluší. Předeslal Pán o proná
sledování, že. jich zhola nemin'e,““a'však že
z něho radovati se mají, Ale mohlo jim se
namanovati, že by snad „dobře bylo ukrýti
se někde v "zátiší—“'a
“oč'ekávat'i, "až"by králev
ství "“Boží“po"světě“ vládu“ svod rozprdštřelo :

tím více jim myšlénka ona tanouti na mysl
mohla, poněvadž Pán o lahodě, krotkotě a
pokojnosti Opětné a s důrazem mluvil. Proti
takovému domýšlení-se Pán zakráčí trojím
podobenstvím„_soli, světla a_města. na hoře
pOloženého. Nejprve jim “dí: Vy jste sůl
země._Nezove jich zlatem, stříbrem a podob
nými lesklými věcmi, jichžto se mohou lidé
lišiti, nébrž solí země, věcí všem a vezdy

svojí síly zbavena jest, čím osolena, čím síla
solivá, čím slanost její napravena a nahražena

bude? Atak jestliže apoštolé nedostojí účelu
svému, a zbudou-li veškeré píle a mysli po
výšné, jestli se odstrašiti dají od kázaní a
vyznávánínauky Jeho, tedy nemohoujižopět
obnovení„pa „ustrojení _býtik úřadu tomu, a_n

není žádného, kdož by je napraviti, jim smysl
obvýšný navrátiti a opět jim sílu živodarnou
nahraditi mohl. Důkazem toho jest neblahá
zkušenost. Jest to jako když křesťan zmaří
na sobě působení křestu a biřmy; křest a
biřma jemu nemohou opětována býti, Mluví
Pán v podobenství a průvodno a známo, že
každé podobenství _má hranice a meze, za
kteréž 'vžtahovati' se přeštáýá A tudy Pán
nechce říci, že kde by vyvinul ton, jakou tu
pokládá měrou, zhola již polepšiti se nemůže,
nébrž to jen dí, že velmi to věc těžká jest
a nesnadná; sie jinak u Boha nic nemožno
není. Ostatně nepreměňuje se o mnoho smysl
tím, že vulgáta četla uagowůň, ano v ř. t.
nyní se čte („Loagas'ů'ň;význam

obojího

čase—=

slova tu na jedno splývá.
Jakož byl je pojmenoval solí, tak v násl.

v. nazývá je světlem světa, ve kterémž podo
benství slůvko světa odpovídá slovei země
potřebnou je nazývá. Zeánž'ják“'zřejmo “rož— _.ferše předešlého. —- Smysl podobenství toho
nemnoho se liší ode smyslu podobenství prv
umí-*'čl'civěče'nstvoa chce, aby apoštolé celému
lidstvu za sůl sloužili., Sůl dvojitou dosebe nějšího. Mají býti čím slunko jest světu,
má'póvahu; jednu že brání hnilobě a poru— osvětu mají do veškerých krajin rozesílati
_a mrakotn zmyslí zapuzovati, což naukou,
šení a vše v přesnotě přírodně"zachovává;
druhou, že pokrmům lahody a chuti dodává. příkladem, modlitbou se děje; když totiž „mln
Obojí stránce se apoštolé duchovním spůso= viti budou jako e_rakula či božniee, žíti jako
bem propůjčovati měli. Poslání byli ode Pána, bohovei a "modlíti se jakeerafové.
Světlem
aby svět obrátili & ku spáse přivedli.. Byl prvotným'J'je's—t Kristus „lla “l, 4. 9. 8, 12.
život pohanův ovšem prosáklý a pronikly vete— světlem odvozeným a podružným dal býti
chem a porušen hnilinou; avšak co v nich apoštolům,
Dvěma podobenstvíma těmato Kristus
života ještězůstávalo, toho měli konečné poru-;
eby mravně chrániti, měli duše jejich bohu— jasně jim naznačil úlohu a spolu osud jejich;
líbezhými činiti'a'je' v obět boholibou ustr0= tytéž myšlenky znova pro lepší věci té pocho—=
jovatif Jak Eliséus prorok nezdravou vodu pení a pro důraznější jí v mysli zachování
dvojím následujícím ještě na srdce jim klade
skrze sůl'uždra—vi—l
(d Reg, 2, 20.), tak apo
štolé člověčenstvo porušené uzdraviti měli. připodobněním města, _a _evíenu. Nemůže se
Prevesti to mohli toliko pílí v naucea dobrým, město ukrýtí na hoře. pestábefhe', aniž rozže
příkladným, svatým životem.. Túdy'tam jdou hají svíce a staví ji pode kbelee, nélgvž na
Páně slova, aby v obojím směru všemožnou svíce-n, aby svítila všechněm v domě. "(Jedním
pilnost položili a'nižádným během od úlohy (a v tom různí se tato podobenství) více na—
té odhroziti se nedali, aě-by snad trpko, ne značuje se, že skrytí „se. nemohou, druhým
mile a ostro světu jejich počínání přicházelo, více, že ukrývati, být imohli, se nemají. Při

prvním podobenství část úvodná schází, totiž:
Vy jste podobní městu na hoře, Město na
hoře nemůže nespatřováno býti; na hoře sta
včtia přece úkrytu hledati potýká se spolu.
Tak rovně opoštolem býti a světa se krýti
a všeho prbnášledování prázen zůstávati ne
shoduje se; nezbýVá jim leč, "jak město na
odiv vystavené všem se ukazuje, všem bez
bázně vůči hleděti a všem ke spatřování se

a ueunaveně se jím sdíleti, aby všady tmy
bludů a hříchův přestaly.,

'

Což Pán dále patrněji na mysl jim uvodí,
podobenství to na ně obraceje: Tak svět
světlo ease., Vaše dí, ač bylo to světlojim
ode „Pána samého dané, poněvadž světlo to
v sebe přijíti, sobě osvojiti a svým majet=
kem učiniti mají. Světlo mše dí ; světlem
rozumí to, co hned sám nazývá _slcatky,
naskýtati,
' " '
'
Skutkové apoštolů nejsou dobří, jak se"jim
říká, skutkové, nébrž tuto dle vazby skutky
Tu voškeří téměř sv. Otcové prohlédají  se míní veškerá __apoštolůvúčinlivost; nebo
ku povaze církve co na hoře vystavěné stav— co člověk'v povolání 'sv'éni'pů'sobí,jest jeden
bě, jenž všem vidoma a. zřejma jest, OŠVěd.= souvislý skutek všem na odivu jsoucí. Ovšem
čující se světle býti-' církví jedinou a samo-= pak i dobrého příkladu pilní býti mají, sic
spasno'u, do kteréž tedy všickni mají přijíti, jinak veškerá jich působnost by nepůsobila
ač chtějí-li dostihnouti hory té, kdež se Pán a s dobrým výsledkem by se minula. Nebo
ve slávě spatřovati dává. Jakož Kristus
dí apoštol Rom. 2, 21.: Kdo jiné _učz'š,sebe

vtěliv se viditedlným byl, tak “že"viděti;--sly= nevyučqícš? '.li'udy dí sv.. Tomý" (ač jestli
šeti; *makati'ho 'a'dotýkati se ho mohli apo-= jeho spis ten in ep. can.)z Lidé učenéučíce
štolé ]. de. 31,1—3: tak i církev choť Jeho
ale nečiníce zákona Božího, nosí při sobě
viditelnou povahu tu na sobě nésti musela, listy bez pečetí a tudy se jim víry nedává..
majíc všechny národy co obrozence pěstovati Přidává'ále“ lPán spolu účel a záměr tako=
a vychovávath
vého svícení. Aby viděli skutky vaše, voce.
Podobenství rozžehane' svíce jest pokra V těchto slovích nezahrnuje svrchovaného

čování toliko podobenství výše položeného,
v němž apoštoly světlem světa jmenoval. Po=
něvadž světlem jsou světa, tedy všemu světu
mají svítiti, veřejně _kázati a všechněm pří
kladem'b'ýti, Výrok ten Páně“ přichází také
.u dvou ostatních synOptikův, u Marka aLu
lkáše, a pronáší se týmiž slovy; odchoden
jest text jejich jen v tom, že Marek čte:
níkďo neklade svíce poďe kbelecneb pod" lože.

Lukáš: nikdo neklade _jí pod ;noídobuaneb
tože., Smysluvezdy "týž (stává, že totiž se

záměru, nébrž slova ta jsou jen přechod a
výminka záměru, jejž naznačuje slovy, aby
oslavili Otce e nebesích. Sláva Boží jest po=
slední účel“ všeho jich působení; ale ponča
vadž ji nelze jinak docíliti, leč když se via
děti budou skutkové jejich, když totiž ve=
řejně bez bázně vystupujíce úřad svůj ne—
ohrožené zastávati budou, tudy předesílá:
aby viděli skutky vaše. Nepotýká .se „tedy
výrok tento Páně s oním, jejž hned v_6, l,_._
čteme; aby nehledali chvály od lidí a pro

holou schloubu skutkůsvých nevykonávali,
nébrž tu i. tam lPán učí, že slavaenhréla
obvýšném místě postavená světlo _rozlévati Boží má poslednímvšech skutkův jejich za
musejí; nebo najedno vychodí,'ještli"'se"Světlo níěrem'á “účelem býti. Viděnu býti apošto
kbelcem, ložem neb jakoukoli nádobou jinou lům, sláva Bohu náleží. Podle čehož 1 Petr.
přechycujea přetrhuje. Ač pakvtom rozdíl 3, 12. napomíná křesťanů k obcování dobré
nějaký zabíhá, že světlo uložené pode kbelec mu, aby pohané dobré skutky jejich spamu-=
docela se kryje, an pod ložem ukryté přece jíce velebilí Boha v clen navštívení._

nesmějí se světlem jenž v nich jestkrýti

a

tajiti, 'néb'rž v'š'ady co “svíce na příhodném a

- Již nahoře pravili jsme, že věci po oněch
osmi blahoslavenstvích pravené Pán zvláště
mluvil k apoštolům, an jich týkalo se přede
vším to, co povídal o pronásledováních, o
soli, městě na hoře položeném a o světle,
Co ale nyní následuje, to zase všech kře
stanů vesměs týká se a ]Pán bezpochyby ke
všem obrátil se věci ty předkládaje. Učí
tu Pán, čeho těm, jenž pro zákon Boží horlí,
při Něm. není se báti a s druhé strany ucí,
ceho nemohou nadíti se ti, kteřížto očeká=
nemají anibázni ani nedbalosti se podrobo= vali, žejlžjiž přísnost starozákonných před-=
vati, aniž světlo dosažené pro “Sebe zachová— pisův přestane a volnost ona, již želah, za=
vládne. K takovému zajisté domnění zdál.
vati mlíko, "nébvž se všemi důkazu—ě, horlivě

září nějakou prosílá. Pode'kbelec' staví Světlo
ti sluho'vécírkve, kteří pravdu v nepravosti
zadržují Rom. 1, 18. a roskošemi světa a
jinými žádostmi slovo Boží udu Šují; pod postel
je staví, když vpovinhOstech- svrojichoblevují,
pro zalíbení se lidem ode pravdy poněkud
odstupují, s přísnými soudy Božími se tají,
náruživostem lidí vysoce postavených a jinak
mocných pochlebují (Mich. 2, 11.1.ajimjako
polštáře pro hříšné odpočívání šijí, Ez. 13, IS.)
Chtěl tedy Pán apoštolům na rozum dáti, že

nános v, l7—2íh Poměr Zákona hovno k štarěnnaá

se Pán námětek dávati zvláštním ,odpřed—
chozích prorokův _odchodnýín spůsobem' vý;
stoupiv. Di tedy'Pánr;

17. Nedomnívejte se, žejsem přišel
zrušit zákona anebo proroků, nepřišel
jsem zrušit, nébrž naplnit. 18. Amen
zajisté pravím várn, dokud nepomine
nebe i země, písmě jediné aneb jediná
čárka nepomine od zákona, až se vše
cko stane, 19. Kdoby tedy zrušiljedno
z přikázání těchto nejmenších a vy
učilby tak lidi, nejmenším slouti bude
v království nebeském; kdožby pak
učinil a vyučil, ten velikým slonti bude
v království nebeském.,20. Nebo pravím
vám, nepředčí—lispravedlnost

vaše nad

onu zákonikův a fariseův,
do království nebeského,

nevejdete

Mluví písmo Starého Zákona na mnoha
místech, že dokonalejší stav věcí nastane
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Zákona., Leč lépe jiní prohlédajíce ku Mt
24, 34. Luk. 21, 32. rčení to slyší o vývoji
říše Boží a vece Pán, že tak dlouho zákon
platnosti své neztratí, nébrž v ní potrvá, az
nebesaa země pominout., j_,____se__
promění (2
Petr. 3, l0.) t. j.„ až do. _,skonánísvěta či až

do příští Páně k'soudu. Což potem nastane,
toho Pán nedotýká, dost maje na osvědčení,
že'zákon Páně potrvá po veškeré trvání světa
ve stavu svém nynějším, Písmě, čerta, čena
cha, čárka, kreska, proužek, tytlík, puntík
značí tu nejmenší a nejnepatrnějši část a dí
Pán, že zhola nic ze zákona se nezruší, aby
vyplněno nebylo. V jakém smyslu to vypl
nění se dále, již nadzmíněno bylo, Starý
Zákon tím též božský původ svůj oznacuje,
že nedokonalosti. své .sobě. doliře Povědom 3:8;le
ak. svému skrze Mešsiášé iv_"bu“d'ou_o'nosti__
Zášo'

konalení prohlídá) Zdókon'alení to díti melo
se přetvořenímnějakým vniterným; veškeren
Zákon Starý měl pojat a zahrnut býti v VNO
vérn a v něm se vyskýtati, ale proměněn a
jako předuehovněn byv a oslaven. Jako

(Dent. 18, 15. Jen 31, BL.), když Bůh v no— larva, zachová se v motýle, jak nákres v
„vou úmluvu se svým lidem vnikne a očeká= Inalbé, tak Starý Zákon v Novém Zákone za“
val tohoto stavu tehdá již veškeren Israel. hrnuje se; jako formy,organické dokonalejší
Podle toho praví Pán, že nepřišel zrušit ně= zahrnují v sobě tvary méně dokonalé a ,jak
“bržnaplnit zákona. Záporné se ohlašuje s tělo __naše„bo..„zmrtvýchvstání celým _a tymz
strany těch, jenž za jakoukoli příčinou se těIér'm“avšak oslovením &zduchóřlíšlýmbude,
zrušení zákona domněli; avšak Spolu více tak ?tarý Zákon „do.nového“ "uplat jest, ale
nad to slibuje, že vyplnit, naplnit ho přišel zdol.3n'al'en'ým"'něi'něnýf'll'ak na příklad ob
a Spolu zdokonalit; nebo plniti značí též do= řízka duchovně ve .křestu se nalézá. .
plniti či dokonaliti, Poněvadž ale Zákon Starý
To co nyní následuje, vývodek jest ze
trojího jest obsahu aniž část jedňáfbdeldruhé " slov předešlých, že i ta nejmenší čercha zá==
se odrůzniti dá, tedytrojím spůsobem naplnil., kona se vyplnitimusí. Obrací zajisté zásadu
vyplnil a doplnil, ho „Pán. ' Učinil to trojím tu ke všem těm, jenžvJeho jméně jiné vyu=
úřadem svojím :,' co kněz „na lnil obřadná usta— čovati a spravovati budou. Vece tedy, že kdo
novení jeho, nástiny'Starož'akónné op'odštatnil' ruší to nejmenší přikázání, podobné nepatr
co., má?—nen učitel vyplnil a _dOplnil nému proužku— a tak podle toho lidi něm,
či zdokonalil mravně jeho nauky, příkladem, je totiž ke zrušení těch zákonných čeret, čáo
spolu svítě, všecky předpisy zákonné plně rek či kresek nabízeti bude, že ten nejmena

&.oživil;

(G&L 41“49 & Sílu k Výpln'ění předpisů-v po:

ším v království

skýtaje. A cokrcíl doplnil nedokonalou ústavu

že za nejmenšího uznán a vyhlášen bude..

nebeském slouti bude i:. j,

Starého Zákona.. j'elik0ž""'dokonalou pro vě— Tím se rozumí, “"že"žhavou" 'budo'-to“os1avy_,

škery národy, církev, založil. Celý život Páně jíž se jemu co .přednostovi apopředníkovr
a celá historie křesťanské církve otom svědčí, církve a co hlasateli dobrého slova Božího
jak ono zdokonalení se stalo, A Pán hned dostati mělo, A na obrat kdož tak učiní ?
toho potvrzuje slovy: Amen pravím vám, do eyučz',kdo sám zákon dokonale zachová ajlne
kud nepřejde nebe i země, neodpaclne am' k zachovávání ho'naváděti bude, ten velikým
písmě jedině ani jediná kraska čile"čárka sloatí bude, za velikého, za vznešence, za vý=
či jediný proužek od zákona:, aby nebyl vy= tečníka jmín a vyhlášen bude.
plněn. Co tu zákonem zove, to v předešl. v.
Ve dvojvětě tohoto verše slova, činiti a;
nazýval odlišeně zákonem neb prom/cy, Rčení rušen" k sobě tak přiléhají, jak slova vyučitž
dokud nepomínou nebesa i země berou ně a vyušít-í. Z toho jde, že Slovo učiniti po
kteří příslovně podle Luo, 16, 17.: Snázet' nebi _ protivě značí toli co naléhati naplnění jeho,
a zemi p_gminauti, než jednomu _proužku 'bď' ' stanoviti, doplniti, zdokonaliti; arušfítí_neZnaa
zďáógiápaďnoutí; všecky věci, ano iten svět mená pouhé přestoupení, nébrž Yýzdlílzeili?
může pominouti, než aby pominula závaznost zničení a zmaření, anot o učitelích Zákona
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Matouš V, líh—20). Poměr Zákona Nového k Starému,

_— auwae.

o vraždě, o minu.

svého Pán mluví, jak z připojeného slova

Poznamenali tu mnozí vykladači, že Pán.
nevece: spravedlivost vaše musí jiná, jino—
Výsvítá z té věty 'P'áně věc trojí. Nej= roda' býti, nébrž že musí oyšří, ďókónálefší
prvé, že veškerá přikázání organický celek býti. Co tedy na nich se dobrého nalezalo,
činí a kdo jedno přikázání přestoupí, učiněn jak doleji sevyčítají almužna, modlení a častý
bývá všemi vinen 33.6. 2, 10. Druhé jde půst, toho Pán netupí ani néžakazuje, nébrž
odtud, že rozlični jsou stupňové odplaty, nižší toliko k vyšší dokonalosti podnáší. _—Dálej—
jiní a jiní Opětvyšší, an jedni 'velikými, druzí šek v několika příkladech ukazuje rozdíl
malými, ano nejmenšími jsou v království B. -— spravedlnosti křesťanské od spravedlnosti té,
Třetí, že rozdílové..jsou.-mezí. .přestoupeními kteréžto lidé posud pilní byli., Di o tom Pán:
zákona a liknavost ve stejné míře a váze se
21. Slyšeli jste, že řečeno jest sta—=
zarytostí se neklade.
rým: Nezabiješ; kdoby pak zabil, ho=
Otazují se mnozí, která by byla přiká=
den bude souduo 22.. Já však pravím
zánž _to nejmenší, jimž vyučovati ak jejichžto
plnění 'napomínati měli vyslaní ode Krista vám, že každý kdo se hněvá na bra-»
učitelé? Pán zřejmě jich neudává; ale z tra svého, hoden bude souduo Kdožby
ohledu jeho na farisey v následd. vv. právě pak řekl bratru svému rácha, hoden
se za to má, že namysli „měl _ono..příkazův bude velerady; kdožby pak řekl: blá—
od _fariseů na větší a menší oddělování, za zne, hoden bude pekelného ohně. 23.
učit-i na oce jest—

kteřýmžjvnitferné, ',ziě '„_žádoští, "clitíčů

a

my“— '

šlénekzl'ých nic sobě nevážili, “kuplnění pouhé
litery zákona prohlídajíce a o ducha jeho do—
cela nedbajíce, ješto právě v posvěcení vni—
teruého člověka a obrození mysli veškerá

Přinášíš-li tedy dar svůj k oltáři atam
se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco
proti tobě, 24, zanechej tam daru svého
před oltářem a jdi, prvé smiř se s bra—

spravedlivost boholíbezná záleží. Někteří vy.—
kiadači slyší to o příkazech Nového Zákona trem svým a potom přišed obětuj dar

na oko nepatrných, ješte duch Nového Zákona
nejmenší, nejneohlednější a nejskrovnějši po—
měry pronikati a upravovati „má. Ale výklad
ten jak patrno sbíhá se ve vývodcích svojich
s výkladem předešlým.
Ještě poznamenati příchodí, že přemnozí

svůj._ 25.

Bud povolen

protivníku

svě—

mu'záhy, dokavád -jsi na cestě s ním,
aby snad nevydal tebe protivník soudci
a soudce vydalby tebe biřicoví a byl=
bys do žaláře uvržen.

26c Amen pra-=

vykladatelé rčení „nejmenším bude“ za paro— vím tobě, nevyjdeš odtad, až navrátíš
nomasii kladouasmýsl nalezají tento, že čio—= poslední penízek.

věk ten dokonce nevejde do království nebe
ského, anot tam sami velikániakrálové jenom
bytují ; leč výklad ten spojitosti odporuje a
tudy,zdá se, výklad prvnějšípředkovati zaslouží.
Posléze Pán udává příčinu, proč doléhá
na „to„. ..a-by_nejmenší

Přede vším se namítá otázka, zda Kria
stus tuto přidání secí činí k Zákonu Starému;
anebo činí Opravy k výkladům farisejským
téhož Starého "Zákona. 'Přotěstanti 'a 's'f'ni'mi

katolíci mnozívěkunovějšího smyslí, že Kri=
stus Pán v těchto tu položených výrocích
hojnější spravedln svojich neprohlédá leč jediné k výkladům

přikázání.... “zachovávati'

vyúčovali. DítNebůdellí

nost vaše, nežli "arísei't"a 'Saduceů, nenajdete
do království nebeského. Příčina tedy jest,

Poněvadž to VětšíChamenšíchpříkazův

libo

volně___,_rbzděloyání"a"ta'veškei'a 'póvaha, Zníž

ono se vyvíra', člověka neschOpným království
nebeského činí., Spočívá ale v tom spolu
hlavný důkaz, že Pán“ nepřišel zrušit nebrž
naplnit zákona, ant nejmenšímu příkazu váhy
vydobývá a větší nad fai'isej-skou spravedli

vosti požaduje. Fariseové a zákoníci tehdá
slyuuli co _nejzevrubnější' žákona' "plnitelé,'Ía

špatným prý a nemravným ]Fariseůvazákoní—
kův a že je výkladem svojím opravuje, Leč
staří otcové svatí téměř jednosvitně tvrdí, že
Kristus Pán k Zákonu Starému vůbec se

odnáší a to přídávžičeho

Starému Zákonu

co pro _nedonůůvlšata vydanému se nedostá=
valo,“doplňujíc takto a, 'Zdokónalíijíc Zákon
ten, jak byl hořeji příchodu svého účel vy-=
tknul. A ovšem výklad tento nad onen pra
vější jest. Nebo sic jinak nebyl by pravil

Kristus, že řečeno jest stani/fm, něbrž řečeno
'zř'ejino 'býlbl;"“"ž'e bylo vám; nebylby opustil""pojinenovati .fari-=
zákon více, než oni činí, žádati nemůže. Když sey a zákoníky co původy domněle neslič.=
o'všem všemu lidu “naoko

tedy Ježíš nad to něco výše požaduje, nemůže

ného výkladu. A kterak mohl nazývati sta=

již nikdo se domíněti, že by zákon vyzdvi— mými ty, jejichžto školy před dobou

nedra—

hnouti hodlal, nébrž toliko mysliti mu přijde, hnou teprv byly zavedeny ? Povážímeali
že Ježíš zákonapřišel dcplnita zdokonalit.—— pak, co Kristus Opravuje a zdokonaluje,

Matouš
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Věka jakéhokoli

??

][_vStarem Zákoně hněvati

shledáme že jsou to vec1zakonem stanovené
Tudy za jistě máme, že Kristus přikázání

sezapovedmo, jak toho drahně míst dosvěd=

svá _staví proti přikázáním Starého Zákona,
aby v příkladech co v nějakém zrcadle uká

čuje, n př Sir, 27, 33. Hněv a prchlzvost
obe'jest oka-vile. Ale nikde zákon ten trestu.

zal, kterak Zákon Starý, jak již praveno, neurčuje na přestupek ten, toliko vraždu
doplňuje, zdokonaluje a obtvořuje. Není to pokutou stíhaje V tom tedy rozdíl jest a ta
odpor pioti Starému Zákonu, nébrž vyšší jest přednost Zákona Nového přede Starým,
stupeň další vývoj a rozvod zárodqutaiém
že Nový Zákon hněv netoliko zapovídá, ném
Zákoně položeného
brž i trestá; není ale očividně sporu žádného
Při tom dvojívěci nám šetřiti První jest mezi Zákonem Starým a Novým, nébrž Nový
ta, že poněvadž Kristus ve Starý Zákon tako— Zákon jest dokonalost Star—„eho
Hněv pak bud uvnitř ostává, a otom tuto
řka ducha vlévá av duchu svém jej vykládá a
Pán
mluví,
anebi vně se méně neb vícepronáší
dokládá, veškery jednotliVé příkaZy V duchu
A. otom dí Pán dále: Kolodí bratru racka, po=
jeho brány býtimusejí, cožse stává, kdyžjev
duchu církve slyšeti budeme Za druhé pozoro— droben jest veleraolě, a kolo jemu praví blaf—=
vati sluší, že meze, kde duch Starého Zákona zne, podroben jest ohne pekelnemu V těch
přestává..aduch Novehozacma, “vesměsovšem ' slovích Pán dvojí opět vyličuje stupeň, druhý
pri nekterych udati se mohoupří,padech avšak větší nad první ——Bácha čimka slovo chain
že všadý jich vyslíditi aukázati dokonale nee_ dejské tehdá obyčejné, v naši'mluvě toli co ni—
lze, poněvadž Starý Zákon beze všeho vý
čemný, prázný, marný, značí menší pohanéní
'voje nebytoval..1leště mimochodem přidá se vmternou horkostit j.. se hnevem spojené.;
váme, že se některým líbilo překládati: ře slovo blame znamená vyšší a větší takové
čena jest od starých, což však duchu řeči a potupení ze hněvu zahorklejsího pochodile
spojitosti zhola odporuje. 'll'opředeslavše mů= a s pohrdáním spojené. BlaznyuZ1du (Žalm
13,1.) bezbožní, bohaprázní, _zapeklitíaaza<=
žeme již k jednotlivým větám přistoupiti.
Hned pak napadá, že Pán nedí: četli rytí lidé slouli Podle toho dí Pán, že první
jste, nébrž slyseli jste. Mluví totiž k lidu, stupeň hněvu ven vystoupilého a ráchou
který známost zákona Božího z ústného v značeněho podpadá veleradě, soudu vele
synagogách vyucování čerpal. Starými, jimž rady či syneolm'a, Byla to nejvyšší stolice
řečeno býti praví, slyší celé židovstvo, jimž soudná u idův, jenž o největších zločinech
druhdy Mojžíš zákon ten vydal, jehož záva-= soud vynášela a smrt ukládala s přívahou a
zek pořád a pořáde trval V Zákoně Ex.. příhanou, n. př. kamenování. Sestávala ze
20,13 stojí toliko: Nezabgjes Slova, jenž dva a sedmdesáti údův tří stavů, zkněží, ze
následují: kdo zabije pod?oben jest soudu zákoníků a z knížat lidu.
t. j. odsudku a pokutě soudu, jest výklad a
Třetí stupeň hněvu vůbec čili druhý stu-=
doklad vhodný a' případný učitelův zákona, poň hněvu vně se jevícího, když totiž někdo
kteří zákon ve sbornicech tlumočili. 0 sada
blaznem t. j. bezbožmkem bližního zove a jej
tomto co první stolici, kterouž véci průvodné proklíná, pomsty všelijak vyhledavaje, zašlu—
a zřejmě se rozsuzovaly (dle Dent. 16, IS.) huje ohne pekélného t. j. takovéhotiestu hoden
a dříve až i prostý trest smrti se uložiti jest,jakéhož na světěžádný soudjižukládati
směl,_jinak thalmudisté a jinak Josef Fla nemůže, ale jímž Bůh tím přísněji na onom
vius se vyjadřují Podle Josefa sestávala sto svetě zakročuje.
Slova ta Páně, jak mnohá jenž násle=
lice ta ze so-zudcůsedmi (antq. IV 8, 14 ),
podle rabínův thalmudistů ze tří a dvaceti. dují, nemají slovně se bráti, jak vidno Jao.,
Učenci právem dávají předek Ješefovi; ač 2, 20.. Mt., 23, 17. 19. Luk. 24, 25., nébrž
pak tu zhola na tom počtu nezáleží, anot duchovně pojata býti musejí. Dvojí věc totiž
smysl jest: Zákon trestá skutečnou vraždu, hlavitě vytýká Pán; jednu že i vniterné
čili. ten kdo vraždu spáchal, podpada trestu hnutí hněvu s přivolcním a zalíbením slon-=
zákonem určenému. Naproti tomu (dí Ježíš): čeně trestu vinne jest; druhou že ve hněvu
Já pravám vám, kolo se hněvá na bratra mnozí stupňové jsou — jak při jiných hří=
svého, vinen jest soud-.a Netoliko skutek
ších —-—a' že podle stupně proviny také
vraždy, nébrž i hněv zákonem mojím treStu stupeň pokuty a trestu se určuje.
Troji poznamenání ještě tuto musíme
podroben jest Branam zve každého člo—
věka, jak níže Luk. ÍO, 30. násl. Tudv Ter přičiniti. Nejprve samo sebou jasno jest, že

tul apel 39. pohanům praví: Brani jsme Pán hněv míní vlastně takový, horkost, zlo;—-_

naší také pro priroda

matku jednu společ= Vůli a nevoli v srdci

Z toho jde, že horlié

nou, ač vy zlí bratři a ovsem zlí člověkove' vost ač prepodonná hněvu, tu se nemíní,
jste, Zapovídá tedy Pán hněvati se na člo= poněvadž tahle nepovstává z hořké mj sli,

""Z/8
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nébrž z lásky; což ač lidem těžko. tytýž ro=
zeznati bývá, avsak zpytateli srdcí a ledví
(Ap. 2, 23.) dobře prozračno jest.
Druhá poznámka tyka se vklouzlého do
řeckého obecného textu slůvka síní; při větě
kdož se hněvá, tak že text řecký běžný čte:
kdo se hněvá darmo, bez příčiny. Slůvko to
bez mála z nedorozumění od některého pře
pisovače nebo vykladatele do některých ač ne
patrnějších řeckých rukOpisů a odtud do pře—
kladův pozdějších (i do cyrilského ispyti, vsuje)
přešlo, ale ani v nejlepších ř, rkps. ani ve
vulgátě a ve starém syrském překladu se
nenalézá a od sv. JerOnyma a Augustina vý—
slovně co výbytná a výmetná vložka se za
vrhuje., Aniž také se shoduje s celým Páně
dovoděním, žílu řeči celé takoměř přesekává
a jenom z nedopatření ku pravému smyslu
zalíbení dojíti mohlo.. Pravda, že jest také
dobrý, mravný hněv, o němž písmo Z. 4, 5.
Ef. 4, 26. zmiňuje se, jakož i to pravda, že
hořkost v mysli na bližního povstala nebo
zevně vnukla, dokud jí duše nepřijímá aniž
se v ní kochá, hříchem není, Ale již jsme
hořeji poznamenali, že Kristus opravém, za
hořeklou- myslí povstalém hněvu mluví, ovšem
tedy o takovém, který se byl v mysli ujal a
jí hořkosti svou prostoupil. Tím spolu uká=
záno, že přípisek slova staň zdarma, bez pří=
činy.. jímž věc zdála se ozřejmovati, zhola i
z důvodů vniterných zavržen býti musí, ješto
byl povstal jedině odtud, poněvadž měla čá
sticí tou odstraniti se domnčlá potýkavost

písma proti písmu, jenž jak již praveno také
o hněvu v lepším smysle mluví a jehož příklad
nám ukazuje Je. 2, 9. Act. 5, 9. ad. Posléze za
třetí znamenati sluší, že co se dí v českém
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smrti naň ustanoven jest; a proto velí Pán
Věc Bohu nejmilejší přetrhnouti raděj, jenom;
aby se smířenlivě lásce zadost stalo. Veliký
důraz leží na slovci tam; tam-li se, u oltáře
totiž, rozpomeneš; bylo zajisté za veliképro
vinění jmíno,__když kdo žertvy neb Obětisvé
nedokonané zanechal. Učinil-li to přece, tedy
jen'za'nevyhnutedlnou příčinou a pro neod=_
bytnou záležitost se to díti mohlo. Ovšem
tedy z předpisu toho Páně zračito, že smí
řenlivost výše stojí nad obět a tedy také
zvyšena ješt" nad iihodli'tbuf-větší a bohuli
bější obět jest potlačení záští , horoucnější
jest modlitby všeliké ta služba, kterou Bohu
činíme lásku bližnímu prokazujíce a z útroby
jeho hněv vyjímajíce, Tebe, dí Aug. s. 16. d,

verb. D., více Pri-n hledá než daru tvého;
přinášiš dar a sám neveliš'b'ti'darem' Baku?
Více žádá Kristus, jenz" tebye vykoupil krvi
suqii, nežli cos nasel na humně svém.,
Při tom Výraz Páně maf-li něcoproti tobě
bratr tvůj uším nesplývá běz'pOdÍVění, Kte
rak to? Má-li se tomu rozuměti v ten spů-»
sob, že za jakoukoli by příčinou někdo, ač
bez nejmenší viny *naší, na nás zanevíral, my
opustivše obět, t. j. věc největší, s ním smí-=

řiti se máme, abychom hněvu v srdci jeho
přítrž učinili a tudy, poněvadž na hněv soud
smrti se ukládá, bratra věčné zkázy ochrá—
nili? Tak někteří - vykládati chtějí. Avšak
větší díl otcův a vykladatelů pravěji rčení
to: míti proti někomu něco dle 001. 3, 13..
Ap. 2, 4. 14. 20. slyší ospraveďlivé stížnosti
pro urážku, kterou bližní ed nás “uraženbyl,
Nebo se slova ta Páně potahují na hořejší
výrok: Kdo řekne bratra ra'oha, kdo mu

řekne bta'zně atd.""Smysl tedy" jest: když oběo
překladu pekelným ohněm, to v ř. a lat. textu tuješ a tane tobě na mysli, že's bližnímu
zní: gehenny ohnivé, jak i cyrilský překlad nadál ráchy, bláznů, aneb jinak jemu ublížil,_
klade v gejenna ogn'nnaja. Gehenna hebr., dříve smiř se s bratrem, než obět Bohu při
značí údolí Henův, jenž leží od Jerusaléma neseš. Leč dokládá sv. Augustin, není tomu
k jihozápadu pod horou Sionskou, kdež Isra= tak rozuměti, jakobychom vezdy skutečně
'elité Melochovi dětivv zápal obětovali4Reg.
k uraženému___ch_od_itiměli, což druhdy ne=
23, 10., nápotom Zidé v takovou nenávist radno a nemožno jest, néhrž hotovost ke smi=
vzali to místo, že veškeren neřád tam snán řentsenám tímto Páně příkladem poroučí.
šeli a spalovali. Od ustavičného zažíhání a Očitě mluví Kristus o obětech starozákon—
chování ohně jméno údolí toho přeneseno ných, tehdá ještě obyčejných a v platnosti
'na jméno místa věčných trestů, na peklo.
jsoucích; ale ovšem více věc ta o nejsvětější
Již pak Pán předeslav vesměs nauku oběti Nového Zákona platí a před přistoupee
tu svoji,
ním k oltáři veškera kyselost ahořkost mysli
Starý skrze Něho dokonalosti došel, odvětuje z útroby vyhostiti se povinna. Proto druhdy
odtad a zavírá: Když tedy přináštš dar svůj v první církvi při mši svaté přede sv. pří-=
k oltáři a. rozpómeneš se, že bratr tvůj má častí čili svatým přijímáním muži" mužům,
něco proti tobě, jali, dříve se smiř s bratrem, ženy ženám na důkaz jednoty a smíření _po-=
a pak přišed obětuj ďar. Vývodek to pře líbení, dávali, čehož posud při slavných služ=
důležitý. Všemožně a všelikým během máme bách Božích památka pozůstala, an kněžipří=
hněv zamezovati a všelijak k tomu prohlé— služní spůsobem zvláštním jednotumysli sobě
projevují. 'l'o druhdy doslovně vyplnil sv..Jan
glati, aby se hněv předešel, poněvadž trest
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Almužník při mši sv. se rozpomenuv, že jahen
proti němu má něco a tudíž ho odprosm
Co tu lPán tím příkladem důrazně na
srdce vložil, to novým jiným příkladem &
podobenstvím vzatým ze života právného míst—
něji vysvětluje. Buď povolen protivníkovi
svému záhy, dohad jsi na cestě, aby snad
nevydal tebe soudci a soudce vydalby tebe
biřicoví a byl bys do žaláře uvržen. Buď
povolenprotivníkovi vece t. j, smiř sesním;
kterýmž protivníkem se rozumí týž, jenž něco,
má vrati náma. ..jakožto...jsme urazili Bylo
tehdá- u'Zidů; že kdo's'ťížnostnaněkOho měl,
s protivníkem svojím u soudu spolu se do-.
staviti musel, bez něho slyšán nebuda. Oba
šli spoluk soudu a žalobník čivěřitel mocí
protivníka či dlužníka se chopiti ajeho před
soud pohnati mohl. Napomíná tedy Pán, aby
se dlužník s věřitelem, vinník se žalobníkem
přátelsky porovnal , dokavad s ním na cestě
jest k soudu, aby snad potom nedbalosti své
pozdě nepykal, když by již soud či odsudek
k žaláři nad ním vynesen byl. Podobenství
to snadno nyní obrátiti se dá. Dlužník jest
člověk hněvivec, věřitel a žalobníkjest zákon,
cesta k soudu jest život, soudce Bůh, biřic
anděl Mt. 13, 49. 50., žalář jest onen žalář
pekelný. Velí tedy Pán za života smířit-i
se, aby snad potom želpozdnímarným nebyl,
Nebo dokládá.: necyjdešze žaláře, až navrdtžš
šart či ort poslední, poslední hale-ř, posledná

cizoložství.

fm

kázání vzatýma Leč On také příklad dalejší
přičinuje a dí:

27.. Slyšeli jste, že řečeno jest sta-»
rým: Nezcizoložíš, 28o Já však pra-=
vím vám, že každý, kdož hledí na ženu
ku požádání ji, již cizoložil s ní v srdci
svém. 29, Jestliže oko tvé pravé po=

horšuje tebe, vylup je a vrz od sebe;
nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul
jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvoje
uvrženo bylo do pekla„

30..

A jestli

pravá ruka tvá pohoršuje tebe, utniž
ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest
tobě, aby zahynul jeden ud tvuj, než
aby celé tělo tvoje odešlo do pekla.,

Další příklad přičiňuje Pán podle p0=
řádku přikázání B. od pátého kšestému pře=
chodč, i na tom ukázati hodlaje své Starého
Zákona zdokonalení. Při čemž podobným
jak u předešlého spůsobem pokračuje, tuto
jak tam žádost zlou trestatedlnou býti učo,
s tím jenom rozdílem, že tam při pátém při:
kazu následek (odsouzení), tuto při šestém
příčinu trestu takového (cizoložství) uvodí.
Dí: kdo hledí, patří, nedí: kdo žádá jí, nébrž
kdo hled-í, aby jí požádal, kdož patří na ni
“tím úmyslem nečistým, aby pochotí nečistou
se rozchutnával, rozháral', a ro'Zkoch'al; aneb
kdož'ač snad nejprvé jenom ze zvědavostina
polušku,
poslední penízek., Tím _se___uem_1fní,ženskou patře, potom když patřením tím v
že bys, potom vyjíti mohl, dí Sv. f.—
::gustín, něm nečistá žádost povstala, žádost tuvvsobě
néb'rž- že "zhola nevyjdeš, poněvadž kdož'vpe
pěstuje, aniž ji z útroby vyhOstuje; Slevem
kle" se octn'uli,
dluh“ svůj ustavič_n_ě___platíce žena, ač nejblíže o provdané mluvě, rozumí,
nikdá nevyplatí. Tak sice “sv., Augustin; jak na oce jest, každou ženskouisvobodnou,
avšak “jiní otcové a vykladači slovo až, dokud jelikož každá nečistá žádost a každý nečistý
neberou ve smyslu tom, jak 1, 25., nébrž pohled se zapovídá. Mimovolná. hnutí nejsou
prostě jak zní a tudy odvodí také z toho v naší moci a nehned každý pohled hříšen
místa onu katolickou nauku, že ovšem i na jest, ale ten, jenž spojenjest s po'chotínečistou,
onom světě (v očistci) dluh zapraviti t., j. ve kteréž myslsofbě “zalibuje,aniž pbžnavši
vina odčiniti a odviniti se může. Ostatně co hříšněu pochot tu "býti “jí"odporuje. Zrak
jsme přeložili peníze/t, šavi, halžř, to V textu jest okno duše, kterýmž zlodějOVé,zlé žádosti,
ř. i l. sluje kodrantem, čtvrtým dílem assu, ' do svatyně její vcházejí, nepřičiní—lise člověk
peníze římského; podle čehož i cyrilský pře—» hned při vcházení jich je odbýti a zapuditi.,
klad lcodrant slůvko podržel, Sv.. Lukáš 12, Tudy vece Jen 9, 21.3 Smrtí vchází okny
59, má V ř textu leptu V.. 1. minutu místo našimi. Thren. 3, 51.: Olco' moje oloupilo
kodra-nt'u, klada ještě drobnější peníz pro mne. A. Job 31, 1, učinil smlouvu s očima
důraznější věci té dolíčení; lepton či minu svýma zhola na děvici nemysliti', ano také
tum činil půl kodrantu Mr. 12, 42.;v ruském pohan Propert 2, ll2. pěje: Kdo zřz', hnedle
jazyku dobře slovu tomu odpovídá slovo po hřešá; kdož však tebe zřítí nemůže, ten nebaží,
Zuška, čtvrtina kOpejky. Ostatek dí výše zrak jen příčinu hříchu chová.,
k oltáři (ne jak se obyčejně překládá na
Poněvadž pak věc ta nebezpečna a spolu
oltář , poněvadž lid donesl obětdo síněakněz předůležita jest, tedy Pán dvojím příkladem
ji na oltář položil.
neb podobenstvím napomíná zlé pochoti hned
Takto Pán ukázal, kterak Zákon depi přizačátkuvsemožně odporovati. Béře pod0='
ňuje a dokonaluje příkladem od pátého pří— benství' 'od oka pravého a ode pravé ruky

%

Pdatous v, ZÍÍ—Šo. © cizoložství. -- aj.—32., © magií,-5,

co věc-í nejpřípadnějších, jimiž ale veškeren
a každý nástroj hříšné pochotě slyší. Di :
Když tě oko horší, nedí prosto, že vezdy

oko nás pohoršuje t.j.

k zlému ponouká;

tolikéž dí: jestli pravice tvá pohoršujc tebe,
poněvadž smyslové a údové těla našeho nejsou
sami o sobě a o své ujmě nástroji hříchu,
budouce jimi teprva skrze zalíbení a přivolení
duše. Vzati jsou případové ze života, kdež
přiházívá se tytýž, že pro uchránění života,
aby se rak a zánět celého těla nezmocnil,
nejpotřebnější údové odjímají se. Děje—li se
to pro zachování tělesného života, čím více
pro zachránění života duchovného díti se to
má, Oko pravé a pravá ruka nejvzácnější
a nejpotřebnější údové těla jsou a ty Pán
káže vyníti, vyloupiti a utíti, kdyby nám ku
padu a poklésce býti měli. Nemíní, aby do
slovně se to dálo; ruka zajisté a oko nejsou
příčinou nemoci duchovní, aniž od nich ná
kaza po celé duši rozjídati se může, jak to
při tělesných případech hořeji uvedených se
stává, nébrž ta jest nauka Páně: ][ toho co
vám tak milo a vzácno jest, jak oko a tak
potřebno, jak ruka pravá-, i toho se vzdáti
& lišiti musíte, jestli by vám k záhubě du—
chovné sloužilo, k hříchu vám námětek pů“
sobíc. Dva případové tito chovají v sobě
všeobecnou nauku a na veškery podněty ku
pochotěm a hříchům rozprostraněny býti mu—
sejí, jak na oko se vidí a jak již praveno
bylo, Chce zajisté Pan tomu,že raději všecko
obětovati, nežli spásu ztratiti máme. Tudy

li

věku svého oslepnul) odpověděl: Moudrý
muž nesmí želeti nad tím, že nemá očí, jež
mouchy a žížaly mají, nébrž radovati se má.
nad světlem, jež mu Bůh vmysli skrze Kri=
sta rozsvítil.
Poznamenati ještě jest, že v27.v. slovce
starým v rkp. čelnějších vynecháno jest a
že někteří rkp. řečtí v. 30. místo odešlo jak
Vulg. má., čtou uvržena bylo jak v. 29.

Pa,—=

trno, že těmi malichernostmi v nejmenším
se smysl nemění. Přistupme nyní ke tře
tímu příkladu , jímž Pán vysvětluje, že nan-=
kou Jeho Zákon Starý zdokonalení došel

Dí Pán:

31., Řečeno pak jest: Kdožby pro=
pustil manželku svou, dej jí list pro=
pustný.. && Já však pravím vám, že
kdožby propustil ženu svou kromě pří-=
činy smilstva, uvádí ji v cizoložství a
kde propuštěnou pojme, cizoloží.

Výrokem tímto Pán, jak právě jsme dělí,
třetí příklad svého dokonalení, jímž Starý
Zákon deplnil, vydává. Opakujeme tuto po—
známku, poněvadž ona svítiti nam musí při
tomto zpomém dvojverší, abychom výkladů
nedopadných pominouce ku pravému přista
nuli. Co se v. 31.. týká, věc na veřejích
jest, “aniž o ni půtku nějakou mají vykladači.
Mluví „Pán o starozákonném manželství, v
němž Zidům dovoleno bylo, jak dí lPán 1,
5., pro jich tvrdošíjnost manželku propustiti.
se ovšem rozumějí též "přátelé a____
příbuzni__ Zavládl ten zlý obyčej 11Židů za čtyrstalctého
nejsstoupenější, kdyby" nám závadou ku" Spa jich. _v.Egyptě. přebývání a'nebyla věcmožná,
sení “byli a nás k úrazu přivodili; vůbec se tudíž lid ode zvyku toho odvrátiti; učinil
slyší veškerý blízké příležitosti ku hříchu a tedy Mojžíš _seč—byl, aby hojnému propou
veškerý žádosti,"jenž v nás povstati 'mohou.. štění manželek 5 strany lsraelitů poněkud
]Dí Pán vylup,_dí umí, tím podobenstvím na přítrž učinil, Zasvětil totiž zákon, aby pro
um nám dávaje, že odříkání se pochotí, přemá pustek či Zístjpropustný od muže byl ženě
haní náruživostí a .umrtvování zlých žádostí dán, kdyby ji'od sebe vybyti hodlal.. _Při
neděje se bez velikých a často náramných čemž mnohý manžel spis ten nehned sám vy=
bolestí a strázní. Avšak všecko to raději velí hotoviti uměje a prodloužením doby a od
podstoupati, anot' lépe'jes't, ' 662011:a bezruk kládaním přepustu uhněten byv, snad se mezi
býti, nežli obě oči a ruce maje do pekelného tím s manželkou smířil a ji při sobě podržel.
přijíti ohně. Učí podle toho církev, že ovšem Přece ale přijat za staré úmluvy zákon ten,
pro zachování těla tělesného údu od lékařův že manžel ženu svou za jistými příčinami
a hojičův, když potřeba káže, zbaveni býti propustiti může, když jí da propustný či rozo
můžeme; avšak pro uvarování duše ode hří vodný list. Jinak ale má se v novém králova
chů nelze zbavovati se aniž zbaviti se dáti ství díti. Kdo by tu prOpustil ženu svou,
nějakého tělesného údu, pro tu již shora u ten ji v cizoložství uvodí a kdo propuštěnou
danou příčinu, poněvadž duchovně a mravně pojme, ten cizolaží.. V Zákoně Starém man
zlonevězí v těle a v jeho _údech_,
nébrž v duši želství skrze muže pro příčinu zákonitou roz=
a pochotích jejich &.ovšém'pak ve vůli její. vázáno býti mohlo, jestližejenom list zápudný
Ostatně Didymus veleučený muž v Alexan se manželce doručil, VNovém Zákoně „tako-=
drii váhu výroku tohoto oceniti věděl. Byv vého manželův od sebe rozvázání zhola není,
otázán od sv. Antonia, velice—li ho to bolí, nebo ten kdo ženu prOpustídávájípříležitost

že slepýmjest (byl zajisté hnedeátém

roce

u_V'odíji v nebezpečenství, aby se hříchu do=

[dat-ons tí, Sie—32.. © rozvodn.
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jak mile se manželka napraví, ji přijíti po
vinen jest. Dokládají nad to, že jiné příčiny
ten cizoloží. V_St, __Z...
DrOpustnym llstem, __V
N.. dočasného rozvodu, n př. krutost, svádění k
Z. toliko.smrti svazek manzelsky se ruší. hříchu atd. také při jiných spolcích místo
Plyne předehře jedno z druhého bez zádrhlův míti mohou, cizoložství ale u jediného man
a zdá se,že nic jasnějšího a místnějšího býti želství se nalézá
nemůže nad tento spředešlými docela ob
Tohoto výkladu následuje také církev
dobný výklad a vývodek.
řecká, a na výjimce kromě příčiny smilstva
Ale ten přímětek kroměpmčmy smclstva! praxe svou staví domýšlejíc se, že v tom
ten zdá se vyvrací to naše důvodění a zaví'= případě manželství tak se rozvádí, že obojí
rání, an manželovi aspoňvvjednom případě strana k novému sňatku přistoupiti může
práva ponechává manželku ca'zoložnoupro Církev _ale naše učí, že ovšem ženu lze pro—
pustiti; aneb kterak tomu přídavkurozuměti ? pustiti v případě c'izoložstVí,avšak že am ta
Nesnáze tato vykladače na jiné a jiné vý ani ona strana manželství nového podjímati
klady přivedla. Někteří slovo smitstoí v té se nemůže. Učení církve naší potvrzují ne=
mczivětě brali obrazně a slyšeli je o modlář toliko jiná místa písma svateho, vnichž pron
ství a nevěře, tak že by Pán byl vyslovil tu stě a přímo beze všeho přídavku manželku
pustila, čili uvadí ji' » cizoložství t j v ne
bezpečí cizoložiti a kdo propustenou pojímá,

sadu a nauku, že ovšem tenkrát může roz— propouštěti se zapovídá (Mr.10,11
Luk
vedeno býti manželství, když bud žena bud' ]6, 18 ]. Cor 7,10
11.), nébrzž i vazba,
muž pohanem nebo židem ostane; podle toho spOjitost a záměr celé herně nauky Páně ja=
_coapoštol 1 Cor. 7, 15. napsal: Jestli neně kož i důstojnost stavu manželského. Bude—»
me-li vykládati s Řeky, že vpřípadě cizolož=
řz'cá odloučití se chce, nechť se odloučz'; není
zajisté bra-tr neb sestra v podobné příčina ství manželé k novému manželství. přistou—
zavázána. Výklad ten by najednou všecku piti mohou, kdož nám ručí za to, že manžel
odbavil nesnází; ale vadí mu, že jinoznačí neb manželka, chtějíce sobe druh druha zba—
připouští, anot dle svrchovaného a jistého viti, právě proto c17olozstvrse.nedopustí, aby
pravidla tu, kde se o zákon jedná, trepův se manzelstvr jejich zrušilo _? A tu stane se,
že c1zolozna střana pro přečin svůj místo
přijímati nelze, ač nemá—li veškero vyklá
dání v pochybnostech se octnouti. Proto jiní pokuty prave s odplatou petka se, dojdonc
jiného výkladu hledajíce připadli na ten ná čeho zadala DustOjenstvr člověka také ne
hled že Pán tuto jenom proti tehdejšímu rozvazatedlného manželství vymáhá, anot zhola
Židův s propustnými listy nadužívání zakro= povaze tvora samovolného odporuje, na čas
čuje a že toliko Zákon Štarý o té věci vy toliko v tak úzké spojení a v obecenství
kládaje rozvedení manželství pro dirty na všech přírodných, lidských a božských práv
ten jediný případ obmezuje, když se man vcházeti. Proto hned v ráji bylo manželství
želka cizoložství depustí. — Ale hořeji k v. nerozvazatedlným učiněno, an co Bůh svá-:—
17. jsme dokázali, že Kristus tu rozdíl Nou zal, clovek rozvázati g_nelná.(Mt. 19 4—6)
vého a Starého Zákona ustanovuje a tedy Jestli v Starém Zakone pro tvrdost Židův
ne o tom jedná, co Židé činiti měli, nébrž od prazákona tone uleveno bylo, tedy Km"
o tom, co nyní v nové církvi jeho činiti stus, jenž přišel všecky věci obnovit, také
manzelstvr k té dokonalosti ve kteréž prve.
přijde.
Tudy jiní berou slova ta v ten smysl, pccatne zaleženo bylo, Opět navrátiti volil.
že Pán propouštěti ženu zakazuje vůbec, ve Nemůže tedyOpropuštění jiném leč o dočas=
směs a zhola, leč že rodiny případ vyum'l ném či o rozvodu od stolu a lože řeč býti,
cizoložstvítotiž, pro které; manželka pro= a to tím více, poněvadž Pán při té výmince
pustiti se můuže. Oni totiž slovo smrlství be o pojetí manželky jiné zhola nemluví, prostě
rou ve smyslu cizoložství, zastírajícc se, že klada: kdo propustí memo smclstvz', činí, že
podle souvislosti nelze než o cizoložství my= manželka czzoložz'. A že tomu tak jest,_ že
sliti, an o stavu manželském řeč jest, v němž totiž naprosto vsehky novv natek po zapni-=
smilniti jest cizoložiti. Užívá prý Pán slova zení manželkj se zakazuje, jde z prldane
širšího smilniti místo užšího cizoložiti, pon věty prostě, zhola a bezvýminečněpronesené:
něvadž se jím mravná nepřístojnost lépe a -Kd_o_propustěnou pojme, cizoloží V církvi
místněji doličuje. O té jediné výjimce prý kátOlické římské od:pUCábíma„ned od _Illermy
Pán proto mluví, poněvadž cizoložstvím man-= v lll. století (mand 4,1.aJustinaap 7,13)
želství skutečně se ruší, tak že manžel man= až po sněm Tridentský (sess. 24 can. 7 8)
želkyté také když napravrse, k sobe prl nejinak se 1učilo,než že stav manželský právě
jíti nemusr,se při"jinych od cirkve dopou= a pravidelně sloučeny rozvázati zhola ne==

'stenycnoe stolu a tože rozvodech manžel,
Evans sv. Mat.

muže SG.

ů

se

metodě ll, aji—32, d! rozvodu. ——Bída-3?

Jak viděti, dogmatický vývodek předem
šlého výkladů přede pravdou evangelickou
obstáti nemůže, ano mnozí ani filologického
Oprávnění jemu nepřipouštějí. Zhela tetiž
nedávají tomu místa, že by slovo smilství
„ognía mělo tolik značiti co ,uoaxeía cizo
ložství, au toho V celém oboru jazyka ře»
ckého příklad nepřichází, a slovo smilství
nogaeía berou o přečinu smilném lidí svo
bodných. Nedá se nikterak mysliti, praví oni,
že by byl Pán právě na rozhodném místě
pohybného a pochybného a mnohoznačné— Í

ho

slova

ll křivégpřieaždg

ani nebem, anot trůnem Božím jest;
35. ani zemí, ana podnoží jest nohou
Jeho: ani Jerusalémem, an jest město
velikého“ krále; 36. ani hlavou svou
nebudeš přísahati, an nemůžeš jednoho
vlasu bílým učiniti neb černým.. 37.
Ale bud' řeč vaše ano, ano, ne,
ne; což pak nad to více jest, od zlé-=
ho jest.,

Čtvrtým příkladem vysvětluje Pán, kte-—
užíval a tím chtíčům “po propu— rak Zákon Nový nad Starým dokonalostí vyn—

štění uproštranii tam, kdež dvakráte vlasti-»
vého slova užívá. Aniž také ty zásady,
jichž onen výklad co svojich podpor užívá,
na podkladech nepodvratných spoléhají. Ne
může se tomu dáti, že cizoložstvím podstata
manželského stavu se docela ruší a kazí,
poněvadž bytnost jeho v pletském sbydlení
nezáleží, jakož i to duchu křesťanskému od—
poruje, kdyby se muž pro nevěru ženy své
oprávněným cítil, ani kajicné ženě neodpou
štěti a nikdá s ní se docela nesmiřovati. Pán
tě na líci zastižené cizoložnice Jo. 8, 10.
neodsoudil a Mt. 18, 22. velí tomu, kdo nás
urazil, netoliko sedmkrát, nébrž sedmdesát—

niká. Při tom prohlídá Pán k místům Ex..
20, 7. Lev. 19, 12. Dent. 5,2. 30, 3., ze ktem

rých zde jenom smyslajádro uvodí, jednoho
také jenom přísahydrnhu, slibného, dotýkaje,
avšak jím i_druhý, potořčlr'iý'"rozuměje.leojí
pak měrou deplňujě'a dokonaluje Pán ne
dostatek Zákona Starého. Tam v_ZákoněSta
rém křivá přísahase
vání.-.“.„Zšákoně přísaha

zapoVídala,____tutovNo—
vesměs

_se_zakaz'3_1_je;

tam jenom dokládání se jména Božího za
přísahu" vážené, tuto každý spůsob“ kletvy
či dokladu za přísahu se běře, Spolu také
Pán příčiny jednoho i druhého přidává. Nej
prve pronáší důvod, proč každá kletva či
krát sedmkrát odpustiti.
každý doklad za přísahu se považovati musí,
A proto ti, jenž ony námitky činí, praví poněvadž totiž kletva taková jakoukoli věcí
smysl slov Páně ten býti: J enom v tom pří činěná věc tu za místodržitelku Boží klade,
Tudy "také kdo'takovou věcí přísahá, ten
padě, kdyby muž „12.0vniknutí V manželství
nalada, že; he i_menželkamanga; měď. “imeni Bohem samým přísahá. Také jenom věci ty
ku přísahám sloužily, které o sobě, ve váž—
žěl'stvím" s _i'iěktelrýinjtřetím ,.smilnivši, že tedy
místo panny pojal smilnici od cizince o čest nosti byly a v nějakou zvláštní styčnost s
připravenou, jenom v tom případě se mu do— 5 Bohem přicházely, anebo aspoň u'iidí' za
voluje od ní se, rozloučiti Dle zákona Dent, věci posvátné se měly. Tak tuto Pán jme-=
22, 20. 21. na nevěstu, jenž nejsouc pannou nuje zemi a'nebe v potahu k Bohu, onu ja
přece za takovou se vydávala, .trest uke-= kožto podnoží, toto co stolici Boha věčného
menování ustanoven byl. Pán toho nežádá, prohlédaje k Jesv. 66, 1. Při Jerusale'mu to—
avšak dává právo od takové klamatelky se likěž prozírá k Z. 47, 3.,kdež město to mě-=
šodloučiti, Podle toho přísnost bezvýminečné stem velikého krále sluje, poněvadž ku službě
nerozvazatedlnosti stavu manželského v celé Boží oddáno bylo. lPři hlavě na mysli měl
váze ostává, aniž se jaká výjimka od té pří— Pán bez mála nějaké obyčejné přísloví; ale
snosti připouští, aPán, tolik_o._zdánli._vá..a. na,-» i tuto hlava ta, skrze nižto se přísahá, klade
pohledná. manželství ;rožloučiti dovoluje.
se v ozvláštním poměru k Bohu, jelikož nad
* Výklad ten nejlépe se zdá přiléhati k ní moci nemá leč jedin toliko Bůh. Nebo
slovům a k úmyslu Páně a tudy předjinými poněvadž nikdo vlasů svejich proměniti ne
předčiti, Avšak se nám řeč o tom níže 19, 5. může, tedy jistým jest to důvodem, že Bůh
vrátí a uvidíme, skutečně—li obstáti může. jedin nad hlavou pánem jest. Odkud jde,
Proto nyní dalejšího o tom pojednávání za= že i ten, kdo hlavou svou přísahá, rovně
Bohem přísahá. Příklady těchto přísah, jak
ano:
Še'chvajícepřistupme
dále k jinému příkladu z kap. 23. nížeji viděti, vzal Pán ze života;
tito zajisté druhové přísah tehdá v užívání
povšechné
vešli. Vůbec za to jmíno, že ta—
33, Opět slyšelijste, že řečeno bylo
kovéto
se
věrování
zhola přísahou není, kdež
starým.: Nebudeš křivě přísahati, splníš jméno Boží 'se nejmenuje.
Pán ale dí, že v
ale Pánu přísahy své. 34, Ale já pra; Zákoně Novém veškeři jeho účastníci (iu-=
vím vám, abyste nikterak .nepřísahali, ehovním okem na veškeren svět pohlídati,
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spatřo— vají, kteříž již za pohanství s těží ku pří
vati a tudy každé věrování skrze jakékoli saze se nakloňovali A sv, Basil 0 čtení poh.
tvory za dokládání se Boha a za pnsahu po kn k 24 vypravuje o Kliniovi pythagoriw
važovati budou. Katech Římský praví III. ' stovi, že moha pokutě tří hříven se vy=
3, 8, ][ to jest přísaha, kdyz pro zjednání hnouti skládáním přísahy, raděj škodu trpěl,
si víry přísaháme věcmi stvořenými, jako sva než by byl přísahu ač spravedlivou složili
tými evangeliemi, křížem, ostatky a jmény Církev také V právu neš-starším želá, aby
světců a jinými věcmi podobnými Nebo tyto biskupové a kněží ku přísahám potahováni
věci samy V sobě nepropůjčují přísaze žádné nebyli,
Ještě přikládáme, že slova ode zla, od
platnosti a moci, nébrž Bůh sám to činí, je—
hož Božské velebnosti sláva v těchto věcech zlého, což toli značí jako přísaha pochodí ze
všady slávu Boží i v nich rozlitou

září. Z toho máme, že kdo evangeliem pří zlé a hříšné povahy lidské, někteří vyklá—
sahají, Boha samého se dokládají, jehož pra-= dali ocl zlého, od zlostníka, od ďábla, slovo
vda v evangeliu se obsahuje aoznamuje, po 770777901:
mužského rodu býti kladouce; leč
dobně když světcemi a světicemi se přísahá, lépe za rod neobojí se béře,jak jsme nahoře
kteřížto jsou chrámové Boží, kteří v pravdu vyložili. Místo é'ozoa,bud, v. 36. čtou někteří
evangelia uvěřili & ji se vší poslušností za 5,011“ bude, co pak na týž smysl vychází.
lPřistupme nyní ku pátému příkladu!
chovali a mezi národy je rozhlásili.
Ale i druhou příčinu svého vyššího v
38o Slyšeli jste, že řečeno bylo:
Novém Zákoně požadku Pán udává, pro kte
rou zhola každá přísaha se tu zakazuje. Di Oko za oko a zub za zub; 39 Já pak
zajisté: Buď fřečvaše ano, ano., ne fne, což pravím vám, abyste neoelpírali zlěmu,
nad to jest (t. j přísaha), ze zla přichodz' něbrž, někdoali tebe udeří V pravé líce
Nepraví, že přísaha zlou v sobě jest, nébrž tvoje, nastav mu i druhého. 40.1%.tomu,
dí, Že ze zla, ode zla., od zlého původ béře, kdož chce s“ tebou souditi se a sukni

ana plyne z nedůvěry a z klamavosti lidské,
Což ale ze zla poohodí',v království Božím tvou vzíti, zanech mu i pláště, di., a
místa míti nemá. Jisto jest, že čím více zlo kdoby' koli tě přinutil na míli jednu,
t j. hřích ze společnosti lidské vymizí, tím jdi s ním i jiné dvě. 4—2,Prosícímn te
méně přísah potřebí bude. veškerá snaha be dej a od toho, kde chce vypůjčiti
naše tam jíti má, abychom co na nás jest, od tebe, neodvrat se,
potřebu tuto nmenšovali, pravdy především

Pát-ý příklad to, V němž Pán poucuj e,
a vezdy jenom pravdy pílejíce, . Ly pouhým
anováním či potakamm a pouhým neíiová= kterak Zákon Starý jím v Zákoně Novém
ním či zapíráníin řeči lidské té váhy se do zdokonalen byl. V Zákoně StarěmEJ.:,x21, 24
voleno, aby „mb
stalo, za kterouž by přísaha ozbytečněla. "Lev, 24, 20 Deut.19,21
Leč poněvadž lidé nikdy té SvrchOVánéa za zub, oko za oko dáno bylo Předpis ten
Vznešené'povahy mravně za svého na zemi týkal se verejneho soudu toliko avyclán byl,
putování nedostihnou, tedy přísaha dovoluje aby se horší 'v'ěčipredesry, aby nikdo o vla—n
se, dokud nezbudeme docela onoho zla, z stní ujmě nad bližním s trestem a;pokutou
něhož přísaha vyplývá, Pro ošemetnostane
nevystoupai a aby soudcové příměr spolu
důvěr'u lidskou tedy v dulezitycl. rect-„cn, měli, podle něhOžby škody a urážky cenik,
zvláště před soudčem Veřejnápřísaha dovo— Zákon takový u všech národů platil. Nebyli
lena ano i potrebna jest....s.
A proto vidíme, že to, dí sv Augustin, podnět, nébrž zástava a
sv. Pavol Gal. 1, 20 Bom. 1,9. 200r. 1,1 31. přítrž vzteku, aby se tento dále nežli slušno
Boha se dokládá t. j. přísahá. Ano sám Pán nepOSunul Ze o veřejném soudu ten zákon
_vv.

některakym spůsobem hlt 26 63. přísahou platil, vidno ze mnoha míst Starého Zákona„
důstojnosti své co Syna Božího potvrdil a v nichž uražencovi lahodnost a odpustlivost
Gen. 22, 16.
109, 5. sám Bůh přísahou se poroučí Lev 19,18
Nehledejpomsty,
pravdivost výroku svého doličujc Zid. 6, 17. aniž pamatzg na křwolu spoluměšťavtů šoa—'
Podlé čehož církev Boží vezdy učila, že při-— jich. Avšak duch Starého Zákona byl přece
saha dovolena jest, když jinak pravdy se přísný jakož ani jinak býti nemohlo a velel
dojíti nemůže Avšak vezdy také učila, že odpíratr __zlému,jakož na témž místě MSV“?S-,
„v"

jest to __zlatýs nápisem

Božím peníz, kterýž

na oltář Boží s čistou rukou a s třesavým
srdcem klásti dlužno, že ale nikdy přísahy
za berny groš bráti nesluší., lv tom nám
předkové naši slovanští dobrý přiklad dám

172;cteme. Zjevně domlouvej bratru sněmu,
abys neměl hříčku pro něho zlínv;;

ale _. -a v tom záleží dokonalostjeho a jeho
přednost před Zákonem Starým ——na místo

odvetuž da odpustem na místo prava mena
..

__

6—4;

italštiněv, sage,

tl) odvetě.

“ŽŠ45:

milosti, na místo
OCĚPOfl-lPTOĚÍ zlému VY“ se dávali a tak proti lásce se prohřešili zlé-=
?„jedává negdeI'OVánL Nedá zajisté, jak vece mu odpírajíce.. Takový stav by v církvi Bo
Augustin a hora. k. 19. abys nedával zlého ží vláduouti měl, aby každý práva svého se
„, zlo, něbrž abys zle'mu-t.,]. křivdě a urážce, vzdávaje pro lásku Boží podstoupal příkoří,
ač jiní kladou: zlému člověku se nevzm'ral. hanu a křivdu, aby„t_akt0„,llíj_ak_pokoj rušen
Chce Pán, abys netoliko neodplácel, v čem nebýval. V dokonalém stavě každý křesťan,
tobě ublíženo “bylo ani oheň ohněm..,eeheshe .. účasten jsa co syn Boží nějakým spůsobem
nébrž se více vznímá, nemate;
abys blood-" povahy božské (2 Petr. 1, d.), Bohu se po
jporoval, kdyby sebe větší urážka se ti ho— dobati a v lásce a lahodé své lásku a la—
tovila. Ve Starém Zákoně dožadoval se člo— hodnost Boží pronášeti má. Láska Boží
věk tytýž Boží spravedlnosti a tudy onen však není bez moudrosti a spravedlivostí,
přečastý v Zalmích výrok: Odplať jim „Rang, netoliko totiž dopouští zlo, nébrž je tytýž
dle všemoudrosti své trestá. Podle toho ——
spadlé zloby jejich. V Zákoně Novém“'se'd0
volává člověk milosti, lásky, lahody Boží, an“"Pán-=hned- v.;- 48.—nám-"dle Boha říditi se
aby ji sobě v srdce a v duši vštípil, podle . velí —- naše láska potud má toliko shovíva-»

ní s ubližitelem svojím jednati hodlaje.
Tuto dokonalost křesťanskou Pán trojím
příkladem místněji vysvětluje. Případo'vě'“ti'
vata jsou ze života, ač výrokův Páně do
slovně bráti nelze, anot jenom ducha udá—
vají, jakým se křesťan vésti dává, "pravidla
pro jednotlivé skutky neobsahujíce, nébrž
toho požadujíce, aby raději všelikou hanu a
potupu, křívdu a ujmn,“nujcens= a příkoř'tř—

va býti, pokud buď sláva Boží, bud spása
člověků,.__
bud" dóbřo *spdiéčn'oštiviidské jiného

chováni od nás “nevymáhá. ze“ to'mu'tak
jest, že Pán velení, abychom druhého líce
nastavovali, vzateli sukně iplášt přidávali,
& s nutitelem dvě mile cestovali, do slo-=
va předpisovati nevolí, nébrž že jak sv. Au—
gustin dí, příkazové ti se potahují na vni=

ternou srdce a mysli přípravu a hotovost

pěl a snášel, nežli bys" s'ě" lásky odříci a k ustoupení, avšak-vezdy s opatrrioští spo-=
proti lahodé proviuiti “Valil-;-“vanii- nit-ípad jenou, to" všecko, díme, z příkladu ' samého
obsahuje

urážku

na____c_t_i
a na těle;

druhý

příklad urážku předkl'ádá""'“iía'_ji'rávu; třetí
příklad vede sobě o ublížení na “svobodě. O
prvním vece:

Udeří—Zitě někdo'a'fó'jšřávě líce,

dí Pán, nastav mu- z' druhého. Nastaviti
druhého líce, když nás byl někdo na pravé
udeřil, znamená, že raději ještě jednu urážku
trn ěti .19/11 se __
mstíti „_
máme, a" všem '"líótovi
jsouce pro slávu Boží “pí-ava svého se od
říci. Při druhém případě velí pro___
vymazání
světly „arozepře, bychom, ač již sukně čili oděvu
nespravedlivě ' zbaveni byvše, raději ztrátu

pláště, jenž u idů často jedinýmihagjetkěm
byl a tudy zvláštní výsadu měl (Ex.. 22, 26.),
také podnikali, než abychom se svárů dočí
něih

ŽlPřičemž na jedno

Luk, 6, gangřádek

vychodí, když sv.

__gnačnýniadříve klada

Pána, svrchovaného vzoru vší svatosti viděti.
Bývzajisté v líce udeřen Jo. 18, 23. nena
stavil líce druhého, nébrž pravil k uraziteli:
Neprcívě-líjsem mluvil, dosvědč toho; prá
vě-l'i však, tedy proč' mne tepeš? Sv. Pavel
u práva se nejednou hájila k císaři odvolal
se Act, 25, 10.. 11. Platí v ohledu tom pou
saváde výrok písma sv. Prov. 26, 5. Ude—
věz bláznu podle bláznivosti jeho, aby sobě
nezdál se moudrým býti.. K tomu tedy vede
Spasitel, abychom ducha lahody v sobě měli,
se __člověkem svárlivýiii""ve "'svádu nijakým
během" "se nevydávali,

jbl'ěíštfjióičhf řížú, sukni, “šat '?či oděv spodní,
Sukně jima oděv spodní, spoduice až po ko= dny nacházíme.
lena s rukávy z lenu. neb bavlny zhotovená., vena byvši věcí
Matouš dle ceny, Lukáš dle ipolohy oděvu ode příbuzných
“pokračuje a na pohany zřetel béře, u nichž a v bídě žijíc
plášt dotčené výsady neměl. Třetí případ radovala se, že

vzat z perských časův a obyčejů. U Per
šatů. anna-ři (lierodot 8, 98.) poslové státní
a běhouni veřejní, při každé__.zastávcelidi,
ko_né,___vozy
a „nádobí potřebná jaro, svounuž;

bu nutiti mohli, což ovšem Zidům přeobtíž=
no přicházelo. Velí tudy Pán, abychom,
když nás někdo i m?spmvedlivě- k něčemu
nutí a nam břímě nějaké ukládá, raději
ki—ivdutu podnikali, než abychom v rozepři

na, oheň....„dříví „nepři

kládali, nébrž jej raději vodou ústupnosti a
trpělivosti zalévali, slovem raději y_šecku
křivdu podnikali a k novým příkořím raději
se strojili, aby.jeno_m„„pokoj a láska rušení
nevzala. Čehož příklady v životě svatých nejen
Sv,______g$li_žběta
Turínské

zba—

veškerých'a-ž domu vybyta
všeho se mileráda odřekla
a potupu a nouzi snášejíc
pro

Krista

věci ty pod-o

stoupá...

Leč záporným takovým chováním Pán
se nespokojuje, nébrž žádá, abychom „také
lidem nám zle ,činícím dobře činili. A to
jest

co přidává—ž—
"Kdo' žádá

od "tebe, dej mu

a kola od tebe vypůjčuje, neodvraeej se. Chu

dým pomáhati velí a to dvojí cestou, jedněm
docela u_štědřovatibez jakého od nich budou=
cího nahražování, s druhými ale, kteří nahra=

Wlatonš V, 4348.

© vzájemně lásoe; e dokonalostí..

diti či vrátiti druhdy mohou, ,velína čas svým
statkem sdělovati se, což druhdy má větší
cenu a větší lásky důkazem jest, než kdy=

!

ji.
%
\,
JA.:

říš ;vcís nenávidí a slova utvjkajímím, která.
slova z Luk. 6, 27, prý sem vklonzla. Avšak

druzí rkpp. slova ta čtou, jakoživulgáta naše

v nejstarším rkp, je má., Místo míti budete v,
ohněm lidem, přátelůmi nepřátelům (jakož 46.. čte text ř, máte podle rkp„ vzácnýck
pak věta ta souvisí s předešiýnú o příkořích Což tu krátce, an o věc nepatrnou se jedná,
.a křivdách) propůjčovati se máme, nehledíce připomenuto bud ; smysl ovšem vezdy týž
ke člověkům, nébrž knouzi apotřebě. Podle ostává.
toho dí Apoštol. 2. Cor. 8, 11, 12. 13., aby
Nyní 'iž k tomu šestému příkladu pří-=
Korinťané, seč býti mohou, dáti a udělovati stupme, jímž zdokonalení a docelení tarého
se "snažili, aniž""c1íatrným majetstvím se za Zákona ode Pána se vysvětluje.
Přede vším věděti musíme, že slovo
stírali; přidává ale hned, že nežádá od nich,
aby v takové míře uštědřovaii, že _by sami bližní v Starém Zákoně na místě, jež Pán
na mizinu tím. přicházeli. Chce""Pán";'aby,.. tu na mysli má (Lev. 19,18), neznačí přítele
olío'n'i'dobře činíce neustávali Gal. 6, 9. aniž osobného, nébrž spolukrajana a národovce,
odměn a odplat hledali Luc. 14, 12., nébrž a ovšem tedy slovo nepřítel co protiva slova
všemožně útrobu milosrdenství na sobě po blíž-níneznamená osobného, nébrž národního
nášeli, avšak při tom opatrnosti nezapomí nepřítele, Vcizozemce, jinostranníka, přes-=
najíce a jistého pořádku pokud možná šetříce, polníka. Ze tomu tak, patrno z předpise o
10.,př. rodičepřede všemi jinými, křesťany létu odpustněm. (Dent. 15, &) Od cizozemce
před nekřesťany a t.; d;"podporujíce; Samo dluhu požáda'sv, bližního nebudeš upomínarž..
sebou zřejmo jest, že při slovech; kdo žádá : Toliké'ž to zjevne 'žpředpisu :) liehvě (Bent.
bychom almužny udělili.

tebe se rozumí:

“V tom pak

vše=

oěcz' počestných, sic jinak = 23, 19. ZO,) Nedás“ brat-ru svému na Zion-wp.

k zlému se propůjčovati hříchem jest. "Sv. ale cizímu. Kdež bratrem sluje ten, jenž, v...
Lukáš 6, 30. v dálejšku silnější výraz má: i místě hořejším sloul bližním. Bylo tedy Zim
Od beroucího nežádej zpátky, ]Leč slovo bráti :, dům přikázáno milovati bratra či bližního t, j. —
nemá jiného významu než skutečně vypůj— krajana spoluvěrce a domorodce svého, což
čovati.
pro.....„nětenkráte. nedozraíé & nezletilé
Přidáváme, že slovce jiné v. 41.. (jdi s stačilo. Vůbecten" jest" pořádek a ten pov-'
ním i jiné dvě) rkps. ř. vypouštějí, čímž řeč stnp přirozené lásky, že od “užšíhokruhu
rozprostírá sev širší.. Nebo dí“ fí'ertý' (cíle/islam,
větší srovnalosti nabývá.
Zbývá šestý příklad o zdokonalení a 4; 16-) 501.0?_Maia-nov. fltemií'tr'íebudv, mílo
doplnění Zákona Starého skrz ; Krista. nr vatv „omítce? "“Proto"Stoořítel' prodaným" pb—
řádkem nejprvé lásku k nejbližším schvalo—
lPán posléze:
oal, hodlaje jí brzo na vše přesPG-Znííyrozu

43, Slyšeli jste, _že řečeno bylo:

Milovati

budeš

bližního

svého

šířz'tz', nejpreé na

Zidy,

potom na celé joo-=

a nemá——kolení lidské. Nedivno tedy, že integrál:
viděti budeš nepřítele svého. 44. Ale jisté meze lásky Zidům byly naznačeny-“',"z
já pravím vám: Milujte nepřátely své, čehož co přímý výsledek a přípojek se oči-=
dobře čiňte těm, kteříž nenávidí vás, větovaim že nekeíanův, „milovati .„netřeba
ano ___že
jich pro szodně a nepravosti jejich

a modlete se za ty, kteříž pronásledují
vás a utrhají

vám,

nnawdehtreba

Zidům. rak Dent., ?, f.

4:5.. abyste byli sy== přikazuje se, nespolkovati sc snárody chaha-
nově Otce svého, jenž v nebesích jest, nejskými, nébrž je vypleniti a vyhladitig'to-r
jenž slunci svému vzcházeti velí na likěž Veleno bylo jim s strany Amalekitův
dobré i na zlé a dešti na spravedlivé (Dent. 25, líh), Ano i o národu příbuzných
Amonitův a Moabitův totéž praví se jimi

a nespravedlivé, 46, Nebo milujete-li
ty, kteří vás milují, jakou mzdu míti
budete? Zdaliž i celní toho nečiní?
47. a pozdravíte-li bratrů svých toliko,
což více činíte? zdaliž i pohané toho
nečiní?

4:8., Bud'tež tedy vy dokonalí,

jakož i Otec váš nebeský dokonalýjest.

Dent. 23, 6.

Toto

s Neisraelity

příkré za,——

cházení a lásky spolukrajanstvem obmezování
tehdá pro. Zidfi od nemravů pohanských lil—Ya"
rování potřebno bylo..
' '

Z toho již na oce jest, že Pán tn ne—
mluví 021331113bludném nějakovém _přílepkn
_íarisejském, ' jak " se 'premn'onýme 'u'zdálo'"vyu

kladačům, k účelu a záměru celého na hoře
kázaní nedosti prohlídajíoím, nébrž že nedo=
statek Zákona Starého (Rom..8, 3. Hebr., ?, 19.)
vynechávají v, 44 slov dobře čžňte těm, křen doplnuje a dotahuje, Známa byla ta Žídův
Než přistoupíme k výkladu, odpravíme
zkrátka otázku o čteních, Nejlepší rkpp. ř.

3:36;

nenos v, 4353-48. o vzájemně lásoe; o dokonalosti.

ke všem národům nevole a nenávist,

za (za-— ehosu aneb z bažení po slávě do sebe pravé

sův Páně vrcholu téměř svého došlá, nejvíce
Ovšem proti Rímanům, jejichž nejvýteěnější
dějepisec na konci prvního století Taeit.
bist., 4, 5. Zídům povšechnen „nedá-hopokolení
1ídskóhanenávist, připisuje, A dříve již sv.,
Pavel. (] rJilhess..2,150 o nich dí, že všem
lidem odporují., Počátek“ nenávisti té byl
bohulibý, základ maje vf nenavisti ""liříěliů;
nepřátelé" ísraelovi byli. nepřátelé" “Boží,"hor „
livost pro šest Boží nemohla tenkráte nepře—
eloázeti v nenávidění veškerých pohanův co
nepřízniveův a protivníkův Boha pravého.
Odtad se vysvětlují žalmově ti bněvní, ve
terýc'h nenávist ona “eo věc 'samozřejmá,
přirozená, ano bohulibé. se vystavuje. (Z. 5, 11,
9, 20. 53, '? atd,)
Proti takové obmezené lásce a odtud
vyplynulé Neisraelitův nenávisti Pán svůj
zákon klade: Já pak pravím vám, mille-jia
nepřátely svě atd. Nebo dí Tertullian na
dotč. m. , když _Kristus „dosáhl vlády nade
l

všemi národy a majetstvímjehohraniee světa
se "stálý,“ “také zákon lásky oné obmezené
rozprostranil “na "všecky pod světem národy,
nikoho nevyjímaje, něbrž všem láskou. tou
se zamlouvaje.
Nepřátely tuto podle toho, co jsme na

a bytedlné ceny nemají. Láska nepřátel
jest zvláštní křesťanská cnota, kteráž na jiné
půdě leč na půdě krví Bohačlověka svlažené
uroditi nemohla se.
'
Přidává

Pán

činže dobře nenávistnžkům

svým, anot láska ,ta k nepřátelům vně„se
projevovati

musí,

m_á-li_„___
jinak

pravou býti.

'll'ím na um dává Pán, abychom vezdy' hee
tovi byli, všelijak skutkem se nepřátelům
propůjčovati, když pomoci naší potřebují a
my jim pomoci můžeme. Ničeho—li'však jim
uděliti nemůžeme pro chuděbíí""š'vou, zbývá
jedna věc vezdy přece, jížto jim vděčiti
nenemožno, a ta' jest, modlitba. A tudy kře
sťané za nepřátely

'od“"“žííejstarších věků se

modlívali, jakož i Pavel apoštol l Tim. 2, 2.
za císaře modliti se Velí, ovšem pohany a
pronásledovatelé křestanův. Dále se to podle
příkladu Páně“ na kříži a dle příkladu prvo—
mučeníka Štěpána. A ovšem pravdu pově
děl ten, kdo za to měl, že láska k nepřáte
lům jediné jest poznavadlo naší lásky ku
bližnímu; kde zajišt-é o'n'ěnení; nam nalézá
se jenom “sobětnost, ač"*snad “Slibnontvářností

lásky bliženské se honosí. Platonikové, veee
starý vykladač, zastávali a šetřili přede vším
toho, co se v platonismu od jiných různí
nauk, tolikéž křesťané především píleti po
deslali,
míní ___Pán_ovšem__veškery národy,
vinni toho, co v křesťanské víře vlastito jest.
ale především "mínusy '; "pv—ou
' nimž tenkráte
šlehávýmplámen'em v vsrdeích Zidův nená= Proto se apologetové zvláště na tyto před
vist plápolala. Veleje Rímany milovati, velí pisy Páně co na důkaz svrchovanosti nauky
již z té útroby nejzarytějšímu. zášti výhost křestanské odvolávali, jak zvláště u sv. Juu
dávati. To jest ten _divotvorný, světovládný stina ap. l., Tryf. 18. ajj. viděti.
Přičiňuje Pán, aby nás tím spíše k mia
zákon, jímž obličej země proměnil se. To
jest ta zvláštní láska, kteréž se divili po— lování nepřátel přiměl, pohnutka vzatou ode
hané a e kteréž křestané se zvláštním dů- . pravzoru křestanův ano veškerého člověčen—
rázem mluvili. Duše miluje tělo, dí se v stve., Dít: Abyste byli synové Otce nebe
listu k Diegnétovi, a údy jeho, ač jí nendvz'w ského. Syn se dokazuje synem otce svého
doueího ; křesťané milují nenáeísinz'ky své. býti, když mravů jeho sličných neustále
A- Justin Ap. ld. podobně vylišuje proměnu pilen jest, čímž zalíbení otcova vezdy větší
mravův a života u křesťanů. Dříve jsme, a větší měrou dosahuje. lPán k obojímu,
vece, vzájemným zášť-im_sepronásledovali (» k následování i k zalíbení dotčenému pre—
s těmi, jenž nejsou krajané naši , jednoho hlídá. Milováním nepřátel dokáží .učeníei
ohniště užívati se zdráhal-í; nyní po příští netoliko „do,„sebe míti povahu Oteenebéě
Páně .se všemi v jednotě žijeme a za nepřá= ského, jenž nepřátelům svým dobře činí a
těly modlíme se atd. Byli ovšem u pohanů zlo dobrem odplacuje, eeleíe svítit-i a dešt-íti
někteří teho příkladové, jak n. p. Fabien, na zle' rovně jako na dobré, nébrž také spolu
jenž byv od Athéňanův k smrti odsouzen, zalíbení Otce nebeského dojdou, Ostatek
když maličko před odpravením-se— ho tázali, ' slovo ř."ýšznaůe může nejenom slovy abl/„
co by synu svému vyříditi velel, odpověděl: ste byli, jak latině jest, nébrž také abyste
'Vzkazuji mu zapomenouti na tuto urážku se stali přeloženo býti, leč jak vidno ve
Athéňanům Podobně čteme o Lykurgovi, smyslu rozdíl z toho nijaký nepovstává.
že zbaven byv oka od mladíka jednoho a
Upozorňují staří již, že Pán nenadarmo
maje vůli usmrtiti ho, neučinil toho, nébrž dí: velí slunci sněmu; chcet, abychom tím
ho dokonaleji vychoval. Avšak ti jsou přípa spíše dávali z tebe,“ což sice _svýmnazýváme,
dové řídeí a krápěje'u velikém moři., a spolu což ale naším, jelikož 'od Boha na čas to=
případové ti vzešedše z přirozené veleduu like propůjčeným, zhola není. Při tom Spolu

lítateuš

V, sem—te. Il) vzájemné táceo: e dokonalostí.

543.7

ještě znamenáme, že“ místo kterýž slunci velí
v ř. textu čtese částice příčinná nebo; smysl
nemění se tím, ana vazba toliko nějak se

Jelikož byl k svrchované lásce nepomí—
nal a obyčejným iaskavostem všelikou cenu
a hodnotu odepřel, tudy právě zavírá; Bud;

přejinačilao

tež tedy dokonalá, jak Otec váš nebeský doko=
naly' jest. Myslí někteří vykladači a jme—

Potřebí však bylo tu lásku místněji olíw novitě slovutný Maldonat, že věta ta vzta
čiti a označiti, a to činí Pán, ukazujíc na huje se na předešlou o milování nepřátelů
nedostatek lásky té, kterou se člověk ku nauku, že tedy v užším smyslu toliko bráti
přátelům nese. J\Tebo jestli, (lí, milujete mz; a o lásce slyšeti má se podle slov Luk. 6,
Zovatele svoje, jako-u, odplatu máte?

Místo

toho má Lukáš: „Me/T.džbánem od Boha?
Dík se strany'B'oží vezd'jf'jest 'skutečným,
tudy dík tu značí tolik co mzdu či odměnu.
rtaková k milencům láska, jelikož z pleti'a
krve a z přirozené náklonnosti povstalá,

36., jenž slova Páně takto uvadí:

Buďtež

milosrdně, jak Otec váš e nebesžch málosrden

jest. Avšak jednou případností slov oněch
u Matouše obmezovati nelze, ješte vubec a
vesměsznějí; a bez toho láska CO plnost žá.—
kčná'šíi'ah'upo
Veškerých otnoStech “v“sobě

zvláštní ceny do sebe nemá, v ničem se ne— zahrnuje. Pán dlouho a s láskou o lásce a
dělič od lásky, jížto celníci & pohané ksobě
vůbec o dokonalení Zákona mluvivvětoutou

vespolek lípnou, a ovšem tedy odplaty zvláštní
očekávati nemohouc. Nebo byt se v něčem
láska Zidů k sobě vespolek ode vzájemné
pohanův 'a čelných či publikánů lásky lišila,
kořen tam i tu stejný jest, přírodná náchyl—

Všechensvon. PÍCQGŠIQĚ
tanku. zahrnuje &
velí, bychom Otce nebeského, podle jehož
obrazu a podobenství stvořenijsme, ve všech
ctnostech nápodobili a celým životem stjím

nost;'a tudy tam i tu cenaahodnota stejna.

co; v __"zrcadle'_"_
_,obrážel'if'Platon

"již“ určení

Proto praví Pán, tázaje se: zdalc'ž i cel-níci.
tého nečiní? Publikáni, celní, mýtaři či mýt
níci byli pronajímatelé cel a výběrčí těchto
cel, mýt a veřejných peněz státních. Zá
možnější , z nich byli celníky vrchními,
jenž od Rímanův cla a berně úhrnem pro
najavše potom je částečně podcelným pro
najímali. Lidé ti byli u veliké nenávisti n
Zidů, poněvadž se těmto veškeré panství
Rímanů holým bezprávím býti.. ffidělo; ano

člověka

v podoben—

ství k Bohu pokládal, ač božnost ta u něho
pro nepoznání jím pravého Boha stvořitele
světa významu toho zhola nemá a nikoli v
sobě toho neobsahuje, čeho Pán tuto požaa
duje. Pozorovati také musíme, že Pán nedí,
abychom Bohu podobní byli, nébrž dokpnqlá
abychom byli, jak Bůh dokonalý jest..' Boza
umí se samo sebou, že rovnosti nežádá, anat
silám našim a přírodě naší nemožná jest;

celníci ti pro lakotu, úskočnost a utiskavost
svou i v jiných zemích rodákům nad míru
nenávistni a odporni byli. V Palestýně jich
nepřipouštěli do sbornic či synagóg, „anižjich
ku svědectví přijímali, a at již Zidé ro
zení jsouce, vezdy byli za pohanya hříšníky
jmíni a za jedno s pohany se kladli (18,
H.). 0 nich ještě mnohokráte nám přijde
mluviti.

dobnost k jedné věci obyčejně se vztahuje
a nepodobnost v jiných stranách nadesílá.
Tudy v písmě Nového Zákona přečasto se

avšak

(ozvláštč v Theotétě)

nedí

potkáváme

podobní buďte,

poněvadž

pil-=

s velením oním, abychom dolce-=

nalostipíleli (l Cor. 14, 20. Col. i, 28. 4,12,
Jac. 1, 4. 3, 2„) a nápodobitelé či následov
níci Boží byli. (Ef. 5, L) Výrčen ode Pána
cíl, udána meta, kam neustále zaměřovati
potřebí.' Krásně píše list k Diogm 10.: Zam
Samozřejmo jest, že, láska k. nepřátelům... miluješ-li Boha, staneš se i následovníkem
nevináh_,á..e.čiaké k nim 'nákloňnb'Sli Čá' Pří? dobroty Jeho. Nediv se pak, že člověkmůže
viriu'lčsti,"nébrž"'tóh'o, abychom-“unter mysl následovníkem Božím býti; můžet ovšem,
laskavou zachovávali, jim ve všelikých po když Bůh toho žádá, Nezáleží ale to Boha
třebách se propůjčovali, jim za zlé dobrem následování v panování nad bližním, v po
se odsluhovali, je .dobrodiními “"'získali, v neu vyšování se nade slabší a v bohatnutí. Něo
ukojitedlnosti jejich je snášeli a aspoň zaně brž kdo břímě bližního na se béře, kdo v
se modlili. O mezech,ježopatrnost, moudrost tom, v čem vytýká a horuje, se jinému “přou
a žádost spasení tomu nepřátel milování půjčuje a o věci od Boha dosažené s jinými
klade, Pán za účelem svým se nerozšiřuje. se sděluje, ten bohuje lidem, jenž od něho
Ale patrno, že 'll'it. 3, 10. 2 do. 10. meze přijímají, ten následovníkem Božím jesto A
takového k nepřátelům přivínování se určují sv. Leo li. dí: Clověk proto dle obrazu Be=
a tudy odporu žádného míst oněch apoštol—» žího stvořen, aby nápodobitelem tvůrce. byl
ských se slovy Páně není, anot na dotčených svého, a v tom-“perozená důstojnost naše
místech varovati se bludařůvwnepíjg,nelágku, shledává se, když v násco v nějakém _zrca»
dle podoba lásky“ Boží se bleskotá (šerm. de
néhrž pro nebez'pečenstVí'ůákážý' verse: '
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Matouš bl, lie-ft. Kterak se chovat! při almužne.

jejun. 10), Leč skutek, dobrý, má-li ctností
býti, musí z čistého zřidla, zdobrého úmyslu

vycházeti.
sledující.

Hlava Vl,

O tom Pán jedná ve hlavě nás

/

Kterak se cbooati při ulmužně'; 5. modlitbě;
16. postu ; 19, o jaké poklady pečovati.

služebníkem-nebyl (Gal.. i. ro.), přece na

nicech a na ulicech, aby slaveni byli
od lidí; amen pravím vám, vzali od
platu svou 3. Ale když ty dáváš
almužnu, nevěz levice tvá, co činí pra
vice tvá, 4., aby byla almužnu. tvá ve
skrytě, a Otec tvůj ,_ kterýž vidí ve
skrytě, odplutí tobě,

cti a podle jehožto vůle působí, právě tak jak
toho umělec před očima chová, kdož mu dílo
vykonati dal, —— () těch ale, kde pro pouhou
schloubu skutky své dobré vykonávají, praví
Pán, že nedosáhnou odplaty u Otce nebeského,
an již may'žodplaiu _odlidí, poněvadž spraved

jiném místě vyznává (1. Cor., 10, 33.), že
lt.. Varujte se spravedlivost svou všem- líbiti se usiluje, ne aby slávy a lásky
u ničh'nab'yl; n'ébrž' (1. Cor. 9, 21. 22.) aby
činiti před lidmi, abyste uvidíni byli všecky získal 3. všecky k spasení přivedl.
od nich; jinak odplaty nebudete míti Sv.. Zlatoúst vece: Kdo dobré nečiní proto,
u Otce svého, jenž jest v nebesích. aby od lidí spatřován byl, ten ač před očima
2. Když tedy dáváš almužnu, netrub lidí činí, přece před lidmi se činiti nezdá,
kde pro Boha dobré činí : nepatří při
před sebou, jak pokrytci činí ve sbor= Nebo
tom na jiného leč na Boha samého,kjehožto_

rvq,antenu

mzdy'aóistu;tnen
neues,

aniž" temeno "'"b'djilátý"nesnasel , "jemuž 'ne
sloužíš. Schlouba a bažení po cti jest ten
mráz„ jenž květy dobrých skutků. vysvětluje;
jest zloděj, jenž duši naši o mzdu dobra
okrádá, jest mol veškerých ctností, jest červ,

K dokonalosti svrchované napomínal byl
lPán; leč abychom k ní dostíhali , potřebí
především dobré skutky v dobrém úmyslu
vykonávati a tam prohlédati, abychom dobro
svoje pro slávu a čest Boží činili. Proto Pán jenž ožírá zásluhu skutkův dobrých, jakče'rv'
nředéslav, b:. 3:7 '3- C0 část „první základna ohlodal břečtan Jonáše proroka. (Jon. d.)
pravidla, dále'v druhě"č'ásti5;"17'“4-4'48f'před' Nemůžeme—li jinak leč před lidmi činiti
nost spravedlnosti jím učené'před' ohod'v skutků svých, tedy má vezdy nám před
v Starém Zákoně, nyní přistupuje k třetí očima býti Z.. 113. Ne pávy/„„nenujm, nebrž
částifk' tomu tetiž, jakým úmyslem spra jménu Tvému Bože buď čest a sláva-.
To vůbec a vesměs o všeliké ctnosti
vedlnost tu vykonávati'přijde';"napřed o zá
měrná úmyslu tom mluvi vesměs a vůbec; Pán nadeslav přistupuje ke třem jejím zvlášt—
což potom na. třechhlavních skutcícha pro ním výkonům, k_a1mužně,_jíž všechna do
středcích spravedlnosti "po'drěbldě'ji"“ukazujc. brodiní, k ..,.m9-.dl.ilěhč,e„již.,
není. nevinnosti
Rozdíl při této třetí části shledáváme „k:'_l_3;,ohu
a ku postu, jímž všec1i'0 "Sebe umrt
ten, že v ní také ohled _béře „_na__pohnutky___,_v'ování' rozumi. Proto užívá“čá stíce s'oušledné
tedy čili protOŽa slůvkem tím obrácení zá
člověku „se rřirozeně““ínaský'teeíi a.. od ia.
riseů pěstované; kdežto'v prvnčjších částečh sady oné pevšechné na případyzvláštníuvá
prostě, přímo a bez ohledu takového učení dej e. Napřed záporně "Pán,“vy's'tříliá', potom
své pronášeh Mluví Pán všady srostité a v přímo kladně učí. Když tedy daudš' almužnu,
příkladech, každému přístupně a dostupné, vece, netrub před sebou, jak pokrytá činí
že zhola rozum nejsprostější chápati nauku ve sbornicech a na ulícech, aby oslabení byli
jeho „může, Varujte “se, dí, spravedlnost svou od lidí. Troubc'ti před sebou, vytrubovati
činiti před lidmi, abyste ueídz'ni bylo od nich. jest příslovněpraveno a značí veřejně 'po
était/; _před _lidmjzfnezakazuje Pán, nébrž či: vyk učiniti, pozornost Spůsobiti, svědkův a
ni'ti' před" nimi, abys „od nzígbmidžn„e...Zchválen jich chvály hledati; žeby kdy se to bylo
byl; (částicez aby značí úmysl, záměr a doslovné dále, nepotvrzuje se. Pokrytec jest,
účel); chce jen , abychom pochval lidských . kdo úmysl svůj skrývá, povahu svou zaha
nebyli žádostivi, & jichsčbě' „Zd.'__.9dplatu
činů luje a jinou slibnou na odiv vystavuje, slo=
svojich nevystavovali. A tedy výrok ten ne vem, kde.-za„.-tohe=„jmín„býtj _\_žád_á„„jímž_není,„
odporuje onomu 5, 16., že skutky své do Almužna slovo původem svým řecké, avšak
bré tak vykonávati máme, aby lidé je vim do všech téměř jazy'kův odtud přeštěpené,
douce Boha z- toho oslavovali. Pavel, jenž - značí v naší "řečito, jak je nalezáme v stan
dí, že kdyby lidem _se"líbil, Kristovým by roslovanských překladech převedené, totiž
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Matouš Vl, 5—4. tl elmnžně. » 5—8.. a modlitbě.

zzžZostmuči raděj miiostini, totiž dar daný
neb službu činěnou z milosti, _z milování z

lásky!Dávala se milostínata rozličnýmbě
hem. Pán dvojí spůsob tu připomíná. Sbírala
se totiž ve sbornicech či synagogách, jenž
se potom k večeru mezi chudě rozdávala.
Ale žebráci těž,a to jest dotčený druhý spů—
sob, stáli po ulicech, zvláště na úhlech, kdež

se více ulic sbíhá, čiii na

rozulkách, aby

tam almužny od mimojdoucích přijímali. Jak
sebou samým patrno, Pán spůsobů těch dá—
vání almužny nehaní, nebrž toliko tupí ty
zlé při nich obyčejné úmysly. lDí, že již
vzala odplatu svou, t _j. že již nemaji oče

se mu 75 hojně dosta-„ne ———Teď

přichází

Pán

k druhému skutku, k modlitbě a dí:

5 A. kdyz se modlite, nebuďte jako
pokrytci, kteříž libují ve sbernicech a
na úhlech ulic stojice se modliti, aby
byli vidění od lidí. Amen, pravím vám,
vzali odplatu svou 6 Ty ale ikdyž se
modlíš, vejdi do pokejíka svého a za»
vřev dvěře pomodlí se Otci svému v
skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě,
odplatí tobě. 7. Modlíce se pak, ne

mluvte mnoho jako pohané; domnívají
se zajisté, že pro mnohomluvnost svou
navždy ten,"kdož pro schloubu dobro činí, vyslyšáni budou. 8.. Nepřipodobte se

kávati i_n'z'dy
od Otce nebeskeho sic jinak

hned také chvály dosahuje
00 hned dále dí, že když činíme almužnu,

levice nemá věděti, co pravice činí, rovně se
příslovně bráti musí. Tím Pán opak onoho
roztrubování naskýtá a volí, abychom dobio—
diní svá beze hluku a bez ohledů lidských,
jedině pro Boha činili, aby toho ani ten nem

tedy jim, nebo ví otec váš, čeho po—
třebí máte, dříve než Bio prosíte.
Druhý příklad, jak skutky křesťanské
činiti, vzal Pán od modlitby.

Když se; ma—

dláta, dí; pokládá tedy, že _modli'tise třeba,“

a že modlitba jest póvinnost sama sebou

dovědělse, jenž nás tak blízek jest, jak zřejmá, jakož není národa který by se ne—
v
pravé ruky blízkajest levice. BřičiňujeBah modlilSv., Rehoř
z Nyssy vece: Modlitba jest
důvod tone, afn dí: aby, jsouc skrz/ta almužna
hrad
zdrženlivosti,
hněvu krotitel, pýchy pod-=
tvá mzdy dosáhla u Otce nebeského. Tam za
jistě almužna milostinou jest, kdež se dává manitel, mstivosti ukojení, závisti udušení,
bez zapyreni chudaka a ta jest toliko skut nespravedlivosti odstranění, nepravosti na
kem pro Boba činěíiým, která se bez lid= pravení, modlitba jest v tělesné slabosti pou
sila, v hospodářství zdar, v obci zákonitost,
ských ohledův dává. Věční toliko skutkové v boji vítězosláva, v míru utvrzení, pečet
_____
to pak isou skut—
panenství, důvěra manželství, štít cestujícím,
kové pro Boha, odvekeho a duvěčněho, vy
stráž odpočívajícím, rolníkům hojnost, plav—
konaní
cům spása; jest zástupce obžalovaných, jest
Jiní slova o nevědění od levice toho, co osvobození jatých, odpočinek unavených,
pravice činí, sličně obracují na nevyčítání útěcha zarmoucených, zábava radujících se,
jinym, čeho jsme jim udělili, a na konečné věnec snoubenců, uvítání rozeňátek, rozlou
všech od. nás jiným učiněných dobrot zapne, čení umírajících. Modlitba jest rozmlouvání
mínání, Tak zajisté má býti skutek dobrý s Bohem, patření věcí neviditelných, dosa
v skrytě, abychom ho sami před sebou ta— žení žádoucích požitba věci přítomných, zá
jili, aniž naň ustavičně myslili a na něm jse ro“-'a budoucích.
kochali

U Židů třikráte za den..se

modlili,

Ávšak nesplyne takovýto milosrdný sku— jak i Daniel (6, m.) třikráte za denkBohn
tek boz odměny; skutek dobrý pro __Boha se modlil; nad to modlívali se před jídlem

cineny chova v sobě z milosti Boží hodnotu a po jídle. V Žalm, 1.18,164 dí: Sedeaž_
kterež Bůh bez odplaty nenecha,jenž všecky za den chválu jsem vzdával Tobě. Modlitby
věciskryte vidí 'a eeeňuje Někteří rukOpi konaly se v synagogách či sbornicech, které
sově řečtí přidávají: odplatí Bůh tobě zjevně;
leč slovo zjevnepozdejsi ___jest
připisek Chceš-li
svědky míti, vece Žlatoúst, když Skutky do
bré činíš ? liláš netoliko anděly, nebiž svrcho
vaného Boha; nébrž počkej maličko a na
dni soudně-m před veškeiým světem Bůh

ctnost tvoji ohlásí (bom in Mt.19.)

APán

odtud modlitebnicemi slouly Ale dály se
modlitby též vně na ulicech, anot prikazano
bylo, aby človek _Žid, kdež jaj hodina mo

dlitby zastihne, vsehozanechavmodlitbu svou
výkouával. Obyčejněstoje setostavalo ackoli
také drahně příkladů máme, že klečíce mo—
dlitbu odpravovali. Stojíce pak při modlitbě

sám pravi (Luk 14, 14.), že blažen člověk, opírali oči na zem a moc měli na prsou
jenž pro almužnu jiným udělenou tuto žádné složeny a sice piav1c1nad levicí a obličej
odplaty nedochází, poněvadž pm vzkříšení jejich byl obrácen ke cbramu Jerusalem-=

Bil

Matouš

lil, Elf-dl, ©) modlitbě..

skému, Toho všeho Pán nehaní ; což tupí, l z údův; když ale nespomohlo, tedy Eliáš dí
jest lícoměrnost, pokrytství, stavení se, jako jim: „Křičte hlasem vyšším, nebo Bůh ucíš'
bvs vbožněn, vBoha přenešen byl, an zatím snad _o rozmlouva'm' jest, nebo jest v kóspoďěí,
tóliko o lidskou slávu stojíš; což tedy tupí, aneb “na“cestě, aneb spí, aby se probudil.
jest bažem po chvále,jest schlouba,jest žádost Takto smýšlejíce pohané, jinak'nemohli, leč
držánu být-i "zd“pbbožníka a za toho, jehož,

ustavičně se svého boha dovolávati. Docho—

medlitbou .SV—ějt.
)*trvání se zachovává, Pán ea" " valo se nám několik vzorů modliteb pohan
maul“ 'se v 'chiámě ivns tiifáihiíňl' místech ských; ncjsou leč ustavičná opětováníajmen
hlučných a patrných, kdež ho lidé viděti a příjmení divných a divných přednášení..
mohli, ač nejraděj se ustraňoval na místo Domnívali se zajisté (nemluvíme tu o mudra
soukromé. Váha nespoléhá na slově stojíce, cích jako Plato, Sokrates a jiní byli), že
jak patrno.. A.proto křesťané v neděli a vel tím spíše bůžka svého ku prosbám svým na=
konoční dobu stoiíce, jindy klečíce se mo kloní, když jménem jemu nejmilejšímUhQ
dlívali, tamto na čest a nápodobeni vzkříše— prozvou a""věc,''o' niž"žádají; “stokrát“ pojme..
neho lPána, toto'pro památku pádu Adamova nují, jak již sami moudřejšípohané vytý—
& VlaStÚÍCh
hříChů.
' \:h'f'm,
"'"Z—.'—.:—'_'"'21'
_f.'."'f.7.-.P\.Í;.ř.'
kali. Terent. Heautont. V. l. Ano za to měli,
. Posud záporně pokračoval Pán ; ale On že jistými modlitbami bůžka svého zhola při——
od záporu ku kladu přechází a dí : Kdy-ž nutí, aby se jim nevyhnutedlně ku prosbám
modlžš se, zavři pokojík či komoru neb kom— jejich propůjčiti musel. Slovo řecké butto
natu svou, a tam neviděn, a nespatřen Bohu logía, jež vulgáta vykládá mnohomluvstvím,
se modlí. Modlitba jest obcování a rozmlou— značí zajíkavé, koktavé, breptavé mluvení,
vání s Bohem, a tedy nejlépe tam se mo— což ovšem přiházelo se pohanům, vždy nová
dliti, kde se bez závady to S'Bohem obcování tétéž prosby slova vynalezajícím a se slibně
díti může. K tómu “prohlídá Pán, ač nikoli, ukládajícím, anot se jim zdálo, ženemohou
jak samozřejme jest, doslovně vykládán býti dostijsličně a „libo nč žádosti přednésti, aby
se"jenom slova jejičh "bohům zalíbila.
nevolí., Kdokoli se člověk modlí, má jenom
Z toho již béře se, že Pán dlouhých
k ]Bohu zřetel míti a srdce svoje před .Ní'm
vylévati, na lidi'a' jejich chválu zhola nic modliteb s dobrým vědomím, s důvěrou a
se neohlédaje, právě jakoby sám v závěti, v zbožně pronášených nezavrhuje; dí zajisté:
ústupu, ústraní meškal. Všady, kde se modlí Vžť Otec váš, čehož potřebujete. Slovy" těmi
člověk, může učiniti sobě pokojík soukromý, proto jenom zamítá ono tlamáni, lomcování
když docela vzdálí se všech myšlenek eizo— a přílišnými slovy ploštěni, jedné a též věci
rodých,- v jediné" myšlen-cena“ Boha se ustaví až doošklivosti opálání a modliteb nelepými
poněvadž
to z _,nedo_v_ě„.ry._
a tak útulek a závět nějakou z mysli duše hlasy rozpouštění,
svoji si utvoří. Tudy mnozí otcové sv. pře-= a z bludného náhledu pochází, jakoby Bůh
nevěděl,.Šebo (nám potřebí jest. Totsněsti še
nosně rozumějí pokoížkem. vnitrné__'s__eb,_e..,__,pi;e..„
“Boha osamocení „anebo, dlaší. Tělo jest cela, mohlo, voce ran; u' 'p'óhanů'v pro jich o bože
ochrana ci poustevna, duše jest poustevník, ství bludy; ale u vás,___jimžBůh co předou
jak jiní otcově svatí věc představují. '
brotivý a „vševědoucí Otec "znám“j"est,'ajiinž
Mluví dále l_Pántuoodplatč modlitby řka: povědomé," že:“"h'ehlasu, "ale“ srdce poslouchá
Otec tvůj, jenž vidí 'v skrýt/tě, odplatí tobě. Bůh, u vás zhola za velikou vadu'td pokládati
“Vtom svrchovaná láska Boží se spatřuje, se musí. Ze tomu tak jest a že Pán rozpro-=
že to, jehož dovolení pro nás svrchovaná straůování se v modlitbě nezapovídá, patrno
milost jest, nám, dobře=li je vykonáme, kzá— z nauk jeho dalších, jakož také z příkladu—
sluze přičítá a odplatu za to připovídá. Ale Jeho. Pověděl podobenství, že potřebí jest
poněvadž odplaty jenom modlitbě řádné se nearly se modlítí a neustávati, Luk. l8, 1.
dostává, tudy Pán ještě jednu chybu a vadu A tu předkládá vdovu, která teprv po dlouo
kém a neustálém se domahání, naléhání a
při __modlitběvytýká, při kteréž neběře ohledu
na Zidy, nébrž, čehož dobře šetřiti přijde, obtěžování soudce věci své došla. A na jin
na pohany. Pohané ku bohům a bohyněm ném místě Luk. 11, 5, mluví o muži, které=
svým se modlívali, ale pro nepravý a bludný muž po drahnéni. teprv -_klepání odevříno
svůj o božství náhled nemohli ani v pravý bylo. Sám pak nejednou celé-noci na 1110=
spůsob modlitby uhoditi; stálo jim zajisté dlitbáeh trávil a na Olivetské hoře touž mo
na mysli přečasto to, z čeho se jim prorok dlitbu třikrát o_pětoval.Marc.14,39; Jiná věc
posmívá 3 Reg.. 18, 27. Volali ustavičně od jest, .dí Aug. ep. 121, mnoho mluviti a slo-=
rána do poledne k Bál-u: Vyslyš nás Baile, vy ploštiti a jiná věc jest stálá pohnutost
ne=
vyslyš mís Bála, okolo oltáře křepčíce' a' b'o- ; mysli; vzdáleno budmnohomluvství, ale __

da'íee se ostřími tak, že krev

? roudila

J“im

! seháze' dláhliéwlňódleílf SG“když
to 'ŠIVhOI—
a

livosti trvá. A na jiném místě týž sv. Aug., , ti odpověď pohotově mají a dí, že právě sv.
Vece: Mnoho mluviti V modlitbě jest zbyteč= Matouš to, co Lukáš při svém pravém čase
rive položil, hodlajo veškery
nými slovy Věc potřebnou vystavovati, mno— Vykládá, již dři
ho ale prositi jest na Toho, k němuž semof o modlitbě nauky na tom. místě obsáhnouti
dlíme, dlouhým a zbožným zbuzováním ard— Nesnázi tu, že Lukáš modlitbu zkrátka je=
ee svého tlouci; věc ta pak se yíce vzdychá= nom, Matouš ale obšírně klade, odbývají prae
ními nežli řeemi vede Sv Řehoř Nysský více, že V kratším přednosu Lukášově ve“
Vece, že Pán proto neobyčejného slova uží škery žádosti se zahrnují, a sv. Matouš obšír=
vá„ aby pokáral ty, kdož nesmyslnými, mar něji toliko vyslovil, co tam stručně pravenO',
nými a zbytečnými žádostmi se obírají anebo že Lukáš píšíc později sv.evangelium
a před očima maje Obšírnou a doslovnou tu
Prázdné mluvou plýtvání není řeč, .nébrž
bláboiení, žvání, pleskání, klábosení a jak  modlitbu Páně u Matouše položenou, jí ton
ještě mnohonásobně jinými slovy se to vy» liko kratčeji dotknouti volil. Ti vykladači
jádřuje Vůbec on mluvení mnohé 0 před ale, kteří za to mají, že sv. Matouš reč Páně
kládání marných modliteb béře A pro po tak,jak _držánabyla, predklada, a že Pán
ehoel slova noogsvxij modlitba od slova 51370? hned na prahu VyuČOVánímodlitbě té učo-=
slib, vece, že nemáme žádati od Boha nic, níky vyučil, ti vhodně povídají, že učeníci
leč bychom se mu dříve slibem zavděčili. ovšem u Matouše byli slyšeli tu modlitbu,
A sv Jeroným veoe: Poe cížz'timáme, žejsme ale domnívajíce se ji nebýti VZOrcem, o iza-=
modlitele_a„nevykladatele Pio dokonalé slo= kovy vzorec či o formulu takovou Pána pro
vůin těm Páně vyrozumění pamatovati sluší sili, načež je Pán odkazuje na ___tu
již V hor—
že Pán tuto nemluví o čase a trvání modlit ném kázání sdelenou modlitbu a tudy jenom
_

“H.“a “18. činí, -—nébrž o zkrátka nejhlavnějšími tahy ji pronáší. Kte=
rému náhledu by se přednost měla dáti, po—
spůsobu modliti se.
oiz' pak nadeslav Pán předpisy a pra= znati lze nám z_toho, co jsme výšeji na po=
vidla o modlení se, přistoupá ku zvláštnímu čátku o povaze horné řeči Páně pověděli.
vzorci, jehož učeníkům svým podává. Dít:
Dále přijde nám rozebrati otázku, zda
9. Takto tedy vy se modliti bu Pán V modlitbě Otěenáši skutečně vzorec a
nám předpisuje, jíž bychom při mea
dete: Otče náš, jenž jsi na nebesích, formulu
dlení svém užívati měli, aneb zdali jenom
posvět se jméno Tvé. 100 Přijď krá spůsob a povahu nám vylíčiti míní, kteréž
lovství Tvé; bud' Vůle 'Pvá jako V nebi bychom modlíce se následovali? Jiste jest,
tak i na zemi ll Chleb náš ezdejší že Pán V modlitbě své nás učí spůsobu,
dej nám dnes-. 12 A odpust nám viny kterým, pořádku, V jakém, a spolu věcem,
naše, jakož i my odpouštíme vinníkům o kteréž modliti se máme, a že vní veškerý
Věci se nalezají, o něž nám žádati se udá
svým. 33.3,A neuvod' nás V pokušení;
ale zbav nás zlého, Amenc 14.. Nebo I to jisto jest, že přesličná dogmatické, iná-=
by --— eož u Luk.

jestliže odpustíte lidem hříchy jejich,
odpustit i Vám Otec Váš nebeský viny
vaše,“ 15. Pakli neodpustíte lidem, ani
©th váš neodpustí Vám hříchů vašich;

uka _v_
modhtbeté dostihatr dá se; tak že

sv'.

liem nazýval Ale tím není veškerá modlitby
té hodnota vyčerpána. Postup Páně ode Vše
obecna k tomu, co zvláštno jest a srostito,
nám namítá, že ituto něcosrostitéhoazvlášte
Jost to modlitba Páně, o nížto některé ního před sebou máme, t. j; že máme před
předběžné otázky předeslati musíme, než k sebou formulu, již při modlení se, ač ne vý"
jednotlivým částem přistoupiti můžeme. U sv.. hradně užívati máme; ne výhradně, ponča
Lukáše ll,

i. modlitba

ta znova

se před——vadž modlitba ta souvisí s naukami, o je—
jichžto idealném smyslu jsme se byli zrní—==
niii. K tomu Pán dí: Takto se budete mo=

kládá, a sice na naléhání učeníkův, kteří
prosili Pána, aby je modliti se naučil, jakož
Jan byl učňům svým učinil. Na to jim Pán
modlitbu tu, ale mnohem kratší, přednáší.
Nastává tedy otázka, kolikrát Pán modlitbě
té učeníky vyučoval a kterak onen vzorec
kratší u sv. Lukáše se má k obšírnější mo—
dlitbě u sv Matouše přednešené.
Ti vykladači, kteří se domýšlejí, že Ma=
touš ve své. horné-reči Věei,při rozlicnychprh
ležitostech ode Pána mluvene _vJedno shrnul, _

dlztz, slovíčka takto pak se užívá při oněch
vzorcích modhteonych jenž doslovně se ří=

kati měly,n .př. při póžehnání kneŽSkéni,
Num, 6, 23: Takto budetedávati pozehnam
načež slova následují, jichž při tom užívati
mají V též čtvrté knize Mojžíšově Bůh olo
žw slova v ústa Balaamom' dí: Takto min-=
Viti budeš: ovšem ta slova povíš apronesěš,
jež nyní Vústa vkládám tobě, Num. 23, 5
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nalevo vr, own, Modlitba Páně.

A V prorocich rčení tak dí,_Hospodín docela

zavalují cestu, 1. Hřích napřed: Oápusť. ža

Odpovídá

Napotom pokušení : Nenooď nás, Posléze 3.
nynější zla: Ale zbáv. Přistupme již k vě=
cem jednotlivým.
'
Otče. Tím jménem nás modlitbu začíti
učí, abychom v sobě vzbudili a podnítili důu
věru k modlitbě potřebnou, a abychom tím

rčení : ';tota.,.„dí.-_.,lí03pooltn. Kdyby

lPán, díme dále, byl toliko spůsob, nepálí
vzorec a doslovný obsah modlitby udával,
nač by byl tak____okrouhlou,určitou „a v sobě

nkončenoumodlitbů "'předříkal, moh'a jenom
obsah vesměs" vypsat-i, jenž v modlitbách
našich nacházeti se má ? U Lukáše také
čteme., že Pán dí, Luk. 11, 2: Když se me
dlíte, říkejte, což toliko o formuli platiti
může.. lProto v církvi sv. se modlitby Páně
zhusta užívá. Nebo dí sv. Cyprián: Která
modlitba může býti duchovnějšá než ta, která
od" Krista nám dán/:, od Něhož íDuch svatý
nám seslán jest? Přátelská á domácká jest

jménem pěstěnym a lahodným Boha k vy—
slyšení nakionili. Jménem Otče, dí sv. tiu-=
gustin, vzbuzuje se láska; neb což milejšího
nad Otce? Vzbuznje se ale spolu i _jistota
obdržení; nebo čehož neclá' ten, jenž dětmi býti
uštědřil? Slova Otče v Starém Zákoně zřídka
na modlitbě kdo užíval, a v .Zal-t-áři-..pro
rok „nikdy. tak Boha nezůve. Dále se to
modlztba, Boha z toho, co Jeho jest, prostrčí pro bezpřemnou úctu a nevýslovnou nesmě—
a k vařímJeho vstoupatz' o Kristově modlitbě,; lost a takořka plachost“ před noobsáhlou ve=
Nechť pozná Otec Syna svéhqolova,
a kte— lebností Hospodinovou,
A když přece na.-=

ýž'pnbyeď tvare,-tee bnďí o "bláta.

Od věku Augustinova modlitba Páně
na sedm proseb se dělí, zniehž tří k Bohu,
čtyry ke tvorům se odnášejí ; tak tajemné
a'imystické číslo sedmice právě ve dva díly
se rozpadá, ve trojku, jenž jest oznak Boží,
a ve čtverku, jenž jest oznak tvorstva. V
obou částech nějaké vstupování shledáváme.
Díl první modlitby tak téměř pokráčí : Bůh

“lá neznám„býtinielšíntskutečně,&v ,mne

lezáme někde výraz ten, jest to povýšení a
podnesení důvěry na nejvyšší stupeň a dále
se bez mála jenom v největších nebezpe
čenstvích.

Jes.____63,15, 16. 64, 7., 8.. U poha

nův ovšemiiálěžáme, že bohy své otci, bo
hyně matkami nazývali, ne jenom v modlit—
bách, nébrž i při slavnostech mimo modlitbu.,
Laci. 4, 3. a () Zeůsovi známo, že vůbec
sloul otcem____bohůy_,;a"'lidí.Ale dále se to ve

věci tělesných __apřechází k duchovním a
sice nej prve ' k "vyhlázeů'íj'yi'iiýíjld'o'čínějně: na
to k ostříhání od viny'v budoucnu," "abychom

smyslu*"'docéla jiném; přírodném, jakož úcty
tě a té svatobázně ]: bohům svým pohané
zhola cititi nemohli, o božství pravěhopojmu
nemajíce. To pravé Boha Otcem pojmeno—
vání křesťanům vlastni jest, a v tom shle=
. dává se ono Starého Zákona Pánem zdoko—
nalení, že ona bázeň, nesmělost, neodvážno—st
Boha tím jménem prozvati z duší lidských,
jím nyní s Bohem smířených, vymezil apra—

milosti Boží sótVadosáhlě neutráceli; posléze
se přechází ke zbavení a oproštění všeho
zla. Učí nás vlastním tímto příkladem Pán,

vou důvěru dítěcí v mysl lidskou a tudy
také v ústa člověcká vložil.. Otcem Boha
jmenujeme netolikopro stvoření nás, ,něbrž;

že "věcí nenene;
..nejdříve......_e.._.nřodevším
hle
dáti potřebí, o čemž níže v. 33; “ve slovích
zvláštních se projevuje.
Sv.. Tomáš Aq.
vece: V „modlitběnlířáně prosíme o všecko,

i pro, „vykoupení "nás a' "náš 'z'á""s'y'ny v Kri—

jeslí ;' cóž'líflýžf SQÍSteno; "'ťeči'ýf'vdiážíjv. ate;

cenství' s "člóvěk'yá

vlát-ne' 'jim.-i: Timpak

veškerá země, „nebem ' “šéf'štáVá;'*a.11lvšicknFi

jeho vůli plniti pílejí. Včásti druhé vzrostá
prosba tímto postupem, Začátek děje se od

stu" přijetí;

ČIOVěk nový, obrozený, a Bohu

svému skrze milost navráceny, říká Bohu

Otče, an již synem Božím byti počal. Jak na—
lílcá ;í'est áobrotíoost Páně, dí Cyprián, an
jímž“ 'prosin- mámerf Aw--=tudymodlitbě?
ta chtěl, abychom Boha otcem nazývali, Kdožby
netoliko nás učí modliti se, néhrž i pořádá z nás ke jménu tomu na modlitbě sáhatí
naši celou duši. Napřed žádáme o cíl, notom směl, kdyby byl On nám tak se modlítí ne=
o prostředky k cíli. Cíl _nášjest Bůh, lk ně— dopustil? Pamatovatž ale máme, že nám, po=
muž dychtíme dvojím 'o'byčejem, jedním prf = něvaclž Boha Otcem nazýváme, jaZc0__synům
hledajíc k jeho oslavě, druhým žádajíc k Božím _chodžtd příjde, _(zb chom jak mýse
oslavě té se přiůčastniti.. První věc se k ehlubžme Otcem, z" On se o lubil'námžr'vdest
Bohu táhne, jelikož ho milujeme, Posvšt se, zajisté jméno to podnětem poslušnostiiiebr...
druhá, jelikož sebe'v němgjniiújen'e; Faye k 12, 5.„ a naděje naši k dědictví věčné říše
nam.
.. . . .
_
.
-..
Jeho. Bom. 8,16. 17..Otcemjmenujeme tu co—
K tomuto cíli nás dvojí cestou
do— lou přesvatou Trojici, jak patrno, anat se
vésti může. Jedna sama sebou'pfřímě: buď "prosba ne k lešebě Otcové zvláště odnáší,
entetoá. Druhá náhodně vede nás, prostře— něbrž vůbec k Bohu. Sv. Behoř Nysský voce:
dečněe nástrojně: cble'bnáš, Aleipřekážky Kdož mi dá perutě jako holubicí, abych mohl

oč _prositi frnůfžeme'“a“nrosímcvi'póřádků,
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“myslpozdvihnouti k velebné výši slov těch,
že důvěrným slovem ku pánu veškeienstva
říci smím: Otče! ——A dále žádá, co výply
nek tím slovem Boha nazývaní, abychom přío
buzenství svoje s Bohem potvrdili životem.
Dále díme Otče nás, nedíme Otče můj.
Jest to společná. a obecná modlitba, a ne za
sebe, nébrž za lid všechen modlíme se, an
všechen lid jedno jsme; tím slůvkem se ve—

Boží. To všecko nemuze se ovšem státi, leč
když hříšníci se pokají, nevěřící se obrátí,
odštěpenci se k církvi přijednotí, anot toto
všecko závadou a překážkou jest povšech
nému poznání, vyznávání a oslavováníBoha;
ale toho Pán neměl při této, nébržpřinásle=

spolek bratřími a' sestrami býti klademe, a

již zhora 3, 2. řeč byla. Bozumí se krá
lovstvím Božím panování a vláda Boží mezi.

dnjlclch prosbách na mysli.

Al sicehned v plosbě druhé voláme:

ijjď

království Tvé. O království Božím.

k nejvyšší lásce zavazujeme. lleě není to
slůvko naštoliko lásky vespolné znakem, lidmi a dle toho úplné obrábění pohanstva
nébrž jests spolu význakem rozdílu našeho a Židovstva a spolu úplné obnovenr u_trtob_____
od Krista, jenž Otce nazýval Otcem smím, __lidských skrze Bacha svatého, jak to Pán
ne nasim, poněvadžOn jinou docela než my ve dvojím podobenství o zrnu horčičném a
měrou Synem Otce v nebesích byl; my za- o kvasu níže 13, 91 vykládá. A poněvadž
jisté přijati, zvolení, přísvojní, zálibní jsme království Božíia uplna vlada Jeho nemůže
tuto obdržeti, leč by spolu vněšné okolnosti
synové, On přírodným synem jest
Dále Boha v nebesích býti piavíme, ne jemu napomáhaly, tedy se" spolu rozumí též,
jakoby Bůh nebesy obmezen a uhraněn byl; aby k nám přibyla ona doba, ve kteréžto
On zajisté zemi a nebe naplňuje Jer 25, veškeří nep1ate.e Boží za nodnoz Kristovi
24. a sláva Jeho jest nade všecka nebesa polozenr a veskely zavady a překážky pra-=
Ž. 112, 5. Ale tak díme, abychom nejprve vého a bezmezného panování Páně odstraněny
Boží,nade,vseeky tvory WVjsenost vyjádřili; budou, čili rozumí se,aby konečné kralo
potom poněvadž Buh ač všady přítomný, Vá-ní Boží., kdež Bůh bude vsecko _ve,„sýrem.
v nebesrch zvlastnrn snůsobem slávu svou ] Cor 15, 18., se vyjeviloapruchodu dosáhlo
zjevujea vyvolencum svojim se pozrvati dava Bozšíření tedy evangelia a církve, úplná
Nad to ještě jsou nebesa pravá vlast naše, závlada Boha v srdcích našich a nvidomění
kdež se ocitnouti a kdež napadmctvr slávy a vyjevení slávy Boží, do kteréž druhdy při—
od Boha nám připravené nastoupiti mame; jati budeme, jest obsahem prosby této; a tudy
přidává tedy Pán slovce na, nebesích, aby právé trojího kralovsfw prosíme, království
mysl naši
nebeským věcem pegrdvihnul. na zemi, čilí vlády církve, království mi—
Podává se nám nyní k rozjímaní první losti Božív útrobách našich, a království
prosba po té předmluvě: Posoěf se jméno onoho dokonalého a neskonalého v nebesíeh
Tvé. Jméno Boží jest to, co se z Boha Sv Behoř Nysský vece: Jsme krutovládou
lidem zjevuje a jejich známosti naskýtá.. Bx. hříchu sklíčeni, jsme porobeni útoky vše—=
23, 21. , jest _bytnost Bezi, pokud od ___lidí,likýeh vášní co pravých katanů a nepřátel,
poznana a vyznavanabyva _JQ17, 6 B 9, a proto se dobře modlíme: Přijď království
17. Posveatz znam svatým uc1n1t1to, co Tvé. Nebo nelze jinak se sprostiti záhubné
nesvatojest; dny a debý posvetiti znacije" zlovlády, lečby mocnost, která uděluje života,
svaté držeti, svate ctih, slaviti Exod 20, nad námi panství přijala. Když království
8. O Bohu užívané slovo to znamená, Jej Boží k nam zavítá, zničena bude zlovláda,
poznávati a vyznávati c_o svatého J'es. 29, jakodým ve. vzduchu se rozplývá a vosk v
23., o Nem dobře a pravé co o 'Nejsvetejsrm ohni se rozpouští. Nebo netrvá tma, když
smýšleti Sap.1,1
a smýšlení to svoje roz— vzešlo světlo, ani nemoc, kde vládne zdraví;
šiřovati; značí toli co o.slavevati Je 12, 28. nepůsobí vášně, kdež nastala bezvášnivost,
13, 31 14,13 15, 8: fosvěczge se jméno vymizuje smrt, když život kralovati počne.,
Boží, když Bůh __všady.
se pozna e_tí,a Přijď království Tvé! Sladké slovo, kterým
oslavuje. Zahrnuje tedy premnoho v sobě prosíme od Boha asi toto: zahnáno budiž
prosba ta; avšak máuli od proseb dvou ná— vojsko protivníkovo, zničena bud válka těla
sledujících se různiti, musímeji na jisté meze proti duchu, zjev se mi ruka andělská apla—
stáhnouti a jí toliko o poznání actěníBožím kové Boží, aby padli plukové nepřátelští.
rozuměti Obsahuje tedy zápomě prosba ta
V DlOSbB„teto zahrnuje se ale jen jako
žádost, aby Bůh od žádného a nikdy zneu strom _vjadru proSba nasledující,kterou tudy
ctěn, znevážen,_a urouhan nabýval, néhrž sv.Luk il vypustil Prosba ta: Buď vůle
aby kladně Od nás a Ode všech lidí naiezíte Tvá jako o nebi tak Z na zemi samozrejme
poznán, ctěn, oslavován a zvelebován byl, jest Prohlédá k uskutečnění království. Beu
což potahuje še táíčězvláště na veřejné služby žího a obsahuje v sobě obor činného života,
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Pro člověka podle obrazu Božího stvořeného
není jiného pravidla. leč vůle Boží, Jac 4,
12. a ta jest posvěcení naše 1 These. 4, 3.
Jak vůli tu plniti máme, toho míru a mě
řidlo Pán hned udava jako v nebi t. j tak
hbitě, hotově, dokonale a čistomyslně, jak
andělé _nebeští, s nimiž stoupenstvím adružá
stvím Spojenijsme Hebr 12, 22. 23. Pro
hlídá Pán bezmála k Ž 102, 20: Dobro
řecte Hospodina veýceři andělé Jeho, a nám
ochotu, žádostivost, sklonnost, dokonalost a
hbitost andělů ve vykonání vůle Boží za vzor
vystavuje. Přesličně dí sv. Zlatoúst: Velá
Kristus, abychom s obyvatelz nebes spole
čenství měli; a dříve než se nám příbytkův
oněch blažených dostane, chce aby nějako zé—
mě nebem se stala, abychom totiz" tak vůle
Boží na zemi pas./,není byli, jakbychom již
o nebesíck s anděly bydlela. V dokonale“

shodě Vůle naší _svůní Boží blazenOstzalezí
služba Boží jest prava svoboda, pravé kran
iování, pravé blahoslavenství.
-Dvojí Věcse obsahujev prosbě té: jedna
plnem zákona Božího, V němž vůle Boží vy

značí se všecko, čeho nám k zachování ži=

vota potřebí jest (31 2 Cor, 9, IQ.), avšak
Pán spolu slova toho užívá pro naučení nas,
abychom se s málem spokojovali a míínosti,
střídmoty a spokojenosti pilní byli Dej nám
chléb, pravíme, dí Behoř Nyss., nedíme, dej
nadbytek, hostinu, dej nádherné stolování,
dej panství a jiné rozkoše Dime nás chléb,
jehož my potrebujeme; při čemž Spoluvtom
se zahrnuje, že chléb ten., jehož požíváme,
nemá býti nespravedliv a tudy ciz, Prev
20, 17. nébrž Vlastní, svůj, náš, dobytý Vla—

stní prací a Vlastním potem a "přičiněním.
Z. 127, 2. Ten zajisté nejí chleba svého,
kdož vylichví, vylstí, vyklamá, vypochlebuje
proti pravdě, ukradne, vydře aneb kdož ho
některou stranou nezaslouží. Dime vezdejsa
chléb vezdejší jest, jehož vezdy, vždy, kaž=
(lého dne potřebujeme, jest všed'enní; každe——
denuí, obyčejný, dostatečný, aneb chléb ny—

nější, pronynejší či pro nynějšek potřebný,
podle toho, jak slovo české vezdejší, buď
od slova vezdy t. j, veždy, vždy, aneb od
slova ser? t. j. ted' apředložky ve odvozííjeme,
Slovem tím žádá se vzdálenost chudoby i
i_fčéna,druhá snasen1_n_e_h_od,útrap a příkoří,
jimiž nás Bůh k záměrům vůle svojí naklo= bohatství. Prov. 30, 8. Latině stojí to u
ňuje, vychovává a uspůsobuje. Veškerá do— Matouše supersubstantialis, u Lukáše 11, 3,
konalost člověka záleží vtom abyChomVdo stojí quotidianns, V řečtině na obojím místě
šmoóotog. Slovo to řecké v celém převeli—
brých i Zlých případech, V pohodách ineho
dách vůli svou vůli Boží podrobovali, A po— kém skladě řečtiny jenom na, těchto dvou:
něvadž starý člověk V nás Bohu se často místech přichází, a protož o smysl jeho ve—
příčí a skutkové naši Bohu potočiti nejsou, liký spor veden V hebrejském evangeliu
tedy potřebí jest, abychom vůli svou „usta sv. Matouše dle domnění v Jeronyma stálo
Vičně.žaphali, ji, pokud odporná Bohu jest, macher zeítreysa což ale neznačí jiného leč
chléb nejpotrebnejm bylo to příslovné rčení,
Vy'zouVali a v Boží vůli se oblékali., V nás
zajisté, skíze nás a na nás má se vůle Boží a podle toho by slovo smovaw; pocházelo

díti, a jak dí sv. Beinaíd (s 3 resur.) kde ' od příčestí dvno-ňom. Jiní
přestává Vůle člověkova protiviti se Bohu,
tam veškeren oheň pekelný zhasíná; nebo
na koho se rozlití ohen onen, leč na svévolž?
Napsala o tom Vůle své s Boží volí shodo
Vání rozmluvu krátkou sv. Kateřina Senen—
ská a V srdci svém sobě 'VybudOVal'á "pokon

jík z desek Vůle Boží vytesaný, vněmž mysl
její ustavičně co V nebi blažené a svaté by
dlela, odloučena světa nic nemyslíc, nic ne
mluvíc, nic nečiníc leč co Bohu se líbilo.
Tři prosby ty, které V rovnoběžných a
souměrných větách se pronášejí a k Bohu a
nebeským věcem tíží a směřují, V tom se

otcové,

odvodí

slůvko

ale, nejvíc řečtí
e'moúozog od Slova

„ovag'cpodstata; podle toho značí to,co ku
podstatě, k bytosti, potřebě, kživotu našemu
náleží S tím shoduje se i cyrilské přelo
žení, které má slovo dokona podle řeckého
utvořené, nasoštnyj, jakoby řekl po česku
najsoucný, ktery nám k jsoucnosti, k byto
vání či k existování potřebou jest Vychází
ten i onen překlad na jedno aneznačí jiného

leč chléb potřebný,a tui tam prosba ktomu

jde, aby nám Bůh dal, čeho námpodle stavu
našeho potřebí a bez čeho se obejítiaživota
a úřadu svého počestně, ctněaapoctivě vésti
od sebe liší, že první ku poznani, díuhá nemůžeme. Dime: _deí nám poněvadž sami
k obecenstV1, třetí ke skutku více prohlída ničeho ze sebe a od sebe nemáme, a ve
ač ostatne vsechnv tři k sebě nejúžeji při= škera piáce' naše by daremna byla, kdyby
Bůh nepožehnal jí. Jsmet my všickni žebráci
léhají a jedna V druhé se zahrnuje.
Od proseb těchto tří, které se k Bohu a stojíme každého dne přede dveřmi Božími
odnášejí, sestoupá Pán k oněm,jenž knašim tlukouce, aby nám edevříno, prosíce, aby
potřebám prozírají., Nejprve díme: Chléb nám dáno bylo Tudy i král s Davidem ř »—
Já __npaenQilf'huď gloom,Hon
,qu vezdejší ole; nám dnes Slovem chléb kati povinen:

historie iu, e——-ss.ihodšítba save

for,

spóďafnpracuje o mne. Ž 39,18. Přidáváme _ míti má, chce-li, aby mu Bůh odpustil
A
konečně dnes, jakoby řekl: Dokad jsme na -ftudy slovce jako jest nějaká smlouva, ve
tomto světě, abychom na každý den vždy _ terou Bůh s námi vniká a spolu vvmxnku
berouce a vždy prosíce pomněli, že každého pod jakou Bůh nám odpustiti chce, vyzná—
okamžiku od Boha závisíme
menává, jak hned v. 14 místněji onídokládá
Chlebom, pravili jsme, rozumí se vše—,_ a jak již výše 5, 23. podobně učil.
liká potřeba, jíž člověk život zachovává. Ale
Ale při tom na __vinya poklesky své
poněvadž kromě tělesného jest také život zpomínání tane tudiž každému na mysl ta
duchovní, tedy prosba ta také o potravě du— krehkost _ slah_ota__
a _ta_nestateě, pro kterou
chovní slyšána a vykládána, anat milost právě proti Bohu se plevihujeme. Proto se
Boží a nejsvětější příčast v písmě pokrmem _ modlíme: Neuvoď nás v pokušení. Co p0=
a nápojem sluje. 50. 8, 33. 51 B"..ebr6, 4. 5 ' koušeti sluje, pravili jsme již výše 4, i.., že
Tudy sv otcové piosbu tu vykládají o slovu totiž věc dvojí značí: 1 zpytovati, zkouseti
Božím, jenž duši pokrmem jest; zvláště ale ' a pak 2. p_onoukati. V prosbě této se slůvko
slyší slovo to o nejsvetejSi eLcharistu, kte; pokušení v obojím smyslu béře.. Bez poku—
réžto _dověku Augustinova kiesf'ané temer  šení, t j bez ponoukání a pobádáníkzlému
kazdodonne_se priucastnovah k cemu/ 13.— : (abychom od druhého významu slova toho
začali), námtu na světě obstáti nelze; se
tín'sk'é *orolozem panem supersubstantialem,
dvou stran útok se na duši naši děje, od
chléb nadbvtostný velmi dobré přiléhá
Prosbou tou odvislost naše od Boha se -' ďábla a od světa či ode zlých lidí; největší
nám připomíná. Ale s ponitorn oné odvis ale poknšitel vězí nám. v pleti či v těle, ta
losti vzbuzovánbyva v Ltrobach našichcrt žádostivost a pochot od prvotného hříchu
vinyaa_ppestupkův, jichž proti Bohu jsn'iiě pozůstalá, či druhé strany také bez poku=
se dopustili, a jenž vadí dokonalému prů= šení v prvním významu t. j. bez zlcousmz
-li
\
chodu království Božího. Tudy se modlíme; život náš obejití se nemuže, ač mářneOdpusť nám naše viny,. "Za stara se modlí" zlato přepnšténi a očištěni býti. Podle toho
vali předkové naši dluhy nase, jak i v ire Job, Tobiáš, Abraham a jiní od Boha pohon-=
ckém a latinském stojí:, ti dluhové naši pak šení t j zkoušeni byli. (Jeho _tedy zadáme
jsou hříchové,jak dí Luk.11,4.;zvon
se tou prosbou,. ješto pokušení ani v tom ani
hříchové naši dluhy, poněvadž jimi co ně— v onom smyslu prázni býti nemůžeme,aživot
jakým dluhem svázání a sevření jsme, jeste náš nstavičná půtka jest? Job 'Z,1. Žádáme,

jsme nečinilitoho cojsrne einiti„„ * atoho

aby nás Bůh, neu/vodit „

pokušení..

Slovce

se dopustili, čeho se nám co ne) ícea bylo neuvoď nesnází působí. Zdali Bůh uvádí
vystříhati Všickni tedy hříšníci jsme, an. v pokušení? Bůh, to jisto jest, nás khříchu
všickni ode Pána tak modliti naučení jsme neponoukáýi'ac. i, 1.3., aniž tomu chce, aby
a tudy z modlitby té dovodili svatí otcové chom hřešiii; On tedy nás neuvádí v poku—
proti Pelagiánům bludařům, žádného člověka i šení. Tudy slůvko neuvoď'v jiném smyslu
na tom světě bezhusna nebyt) ponevadz se bráti musí, a Smysl nemůže jiný býti, leo
vsmkm se modliti máme, aby nám Bůh hří tento ClVOjÍ: l., Aby nás Bůh neuvodil v ta—
chy odpustil
kové případnosti, aneb (poněvadž často se
Přidává jakož i my adpousižme Slovce působení toho připisuje Bohu v písmě, což
jakož vymáhá podobnost, rovnost a stejnost. jpedinědopouští) nedopustil nám přijíti do
c——_,..—_-.-—-.-..-...
-...—

(

Ta tu nezalezn v tom, že nám Bůh tok od:

takových prilez1tosu kueoycnom k

ziémií'

pustí, keli myodpustime nebo jaky to roz mohli ponoukam, navnázeni, šifáděni býti;
díl iné-“ziurazkami jimiž Boha urážíme a

slovem, aby nebezpečenství k hříchu od
V podo— nás odvrátil, podle toho, jak Pán sám prosil,
benství, jež Kristus níže k 18 klade, pán aby odešel, ač možná—di,kalich od něho a
sluhovi svému deset tisíc hřiven odpouští, , jak učil nás modliti se (níže 26, 41.3: Mo=
an sluha toliko sto denárů spoluslužebníkovi %atleta se, abyste nevešlo" o pokušení. Dále
svému odpustiti má. Nébrž veškerá ta p0=| v prosbě té o neuvádění nás v pokusem obu
mezi těmi, jimiž nás bližní urazili

dobnost a rovnost se potahuje tu na vůli _a sahuje se ještě 2 aby nám Bůh, když v ta=
na hotovostodpustiti, jakož z dotcene para kových nebezpečích nevyhnutelné se notnouti
boly kap 18 viděti. Žádá totiž, abychom musíme, pomocí své miiostivě propůjčil, by
docela odnousteh, ač chceme=li, aby Bůh i chom jim statné odolati mohli, aniž pod tíží
nám bez zadržení a' bez zástavy odpouštél neb náramností útoků takových klesali. Z
Částice jako tedy z'načí podobnost a rovnost prosby té jde, že ovšemsami se y nehoz?
ne v počtu, nébrž _v_e
spůsobě, a Pán velí, péčí k hííchům uvrháti nemame nebrz sla;
jakým člověk býti, jakou povahu do sebe ! bosti své pamětlivi jsouce jim všelijak vyhy

saltus

žid

vn, a..—ne, ělodíitha Páně.

bati a jich utíkati, a při tom kBohu prohlé vezdy nevěděli, co právě pro nás zlem jest
nevědomost tu, co nám zlem jest,
dajíc od něho přispěchu máme žádati; neb Ale ó'v'šě'm
jak dí sv. Řehoř Nyss o m. P 1. Kdepřed— mámo s pokorou vyznávati, a tudy tím obec
chází. modlitba, tam hřích přístupu nenalézá. ným výrokem Otci nebeskému duvernezase
A v páté řeči týž světec dí: hebezpečno chavati abv nas v_tom opatřiti á toho žhe-=
jest vlnobitné moře, ale nictěm,kter1u vzdá— viti ráčil, co nám zlem pravým jest a nám.
li od něho bydlejí; zhouben jest oheň, alejen v dosažení blaženosti překáží
V staroslovanském a druhdy v řeckém
těm, kdo v něj upadnou; zhoubnájest válka,
ale jen těm, kdož se jí přiúčastňují. Žádné čtení a odtud v nekatolických biblích do—
pokušení nechopi se duše, nedá—lise světskou xologie přidán-a jest na konci Otčenáše. Jsou
rozkoší co nějakou vnadou na zlé udici nata to Slova: Nebo Tvé _jest království, moc a
ženou svésti.
sláva na veky. Jest to priplseknturglcky, je—
Přistupujeme ku poslední prosbě Otčen hož v nejlepsich rukopisech není; druhdy
náše, kterouž mnozí za část předešlé pova jím zavírána modlitba Páně a důvěra se vy"
žují a tudy šestero jenom proseb kladou., jadřovala, že Bůh modlit-bu vyslyší, an vše

jak"jsou Kalviniáhi. Avšak dobre _se liší mučen, neobsáhlý & Pán světa jest. Slovo
tato prosba od predesle a pravem ji za sed— Amen hebrejské, jímžto se v latinském jako

mou a zvláštní pokládáme. Pátá, dí Aue. i druhdy řeckém textě modlitba Páně co
prohlídá k minulosti, šestá k budoucnOSti, nějakou pečetí končí, aby stalo se, čehojsme
nejlepšich ru—
sedmá ku pritomnosti. ' ro vjistém smyslu prosili, slovo to, díme, také _v__
kopiseclr se nenalézá,

pravo jest a _t_udysedmá prosbao sobě stojí,
být bychom ji jenom k hříchům, pokleskům
a pokušením odnášeli Avšak o to právě
otázka. zabíha, což jest, zbav nas zlého?
Zlefko či zla, dí Pán

všeobecně.

Což

pak

jest zlo to? T_olijisto, že nejsou hrlohove,

o jichž odpuštěníjsme Še j1ž'byli predesle
modlili; nejsou t____o_
ani pokusem

o jichž od

varování podobně v minule př'ósbě jsme žá—
dali. Což tedy máme zlem rozumětí? Jest
slovo zlého, (má zoo nooqgov, & malo, rodu

mužského a smysl: zbav nás zlého

ducha,

zlého ďábla, jak se mnohýmVidí Čili jest

slovo zlého rodu věcného a značí strasti, pří
koří, bídy, tělesné a duchovní neřesti,jenžto
ze hříchu a tudy prostředečně od ďábla na
svět vyšly a nás v tom neblahém stavu drží,

jímžto se Boha cizíme a vzdalujeme? Zdá
se, že více vposledním než_vprvějším smyslu
se výrok ten bráti musí, an Pán ďábla nikde
zlým nejmenuje, néhrž prezleho toho zlostníka
jinými přé'zýva jmény, jako u. př. 4, 3. po
kušitelem. Leč smysl tam i tu nemnoho se

liší; ta jediná výhoda jest při poslednejsun
vykladu ___že
lehcejl se odděluje od prosby

predesle Zahrnuje zajisté prosba ta posle
dní, abychom oproštění byli toho stavu nee

"
Ohlédneme-li se ještě jednou na obsah
modlitby Páně, jak se nám postoupněvyvinuje,
spatřujeme ve třech prvních prosbách bezzava=.
dně povznasem se ___mysli
); ,Jšohu a k věcem
nebeským , ve třechprosbách dalejších se nám
naský tají prekazky __ty,
které nám vtom mysli k
Bohupodnasem vauí, totiž odvislostod potřeb
tělesných, hříchové a pokušení k nim. V sedmé
prosbě posléze se rozrecha _a rozv0j těch za;
vad nalézá
Krátká a stručná jest modlitba ta, ale
v těch málo slovích celý svět myšlének se
zahrnuje a výše, hloubka, dovah a dosah
jejich vyměřiti se nedá. Každá mysl hluboká
nové hloubi v nich nachází, a každá nová
od Boha pošlá milost v nich nové osvícení
a nové potěšení nalézá. Od nejstarších dob
církve otcové a jiní vykladači obsah modlitby
Páně mysli lidské přístupnějším činili a ve
všech katechismec—h výklad její nalézá se
Ale prostota slov jejich výše stojí nade vše-“
liký výklad Jestliže se Židé podobnou mo—

dlitbou chlubí, tedy jsou to jenomjednotlivé
ze Starého Zákona vzaté narážky aneb do—
konce pozdější napodobení Tážeme-li se, na
které z těch sedmi proseb největší váha spo—

blahého,jenž prvním padem na nas ubohe léhá, a ku které co vymmce a podmínce
potomky adamovy uvaleu byl,“ aby všecky ostatních se častěji a před jinými vraceti a
neřesti, dolehlivosti, neduhové, nemoci, strasti,
strázně, slovem veškera zla přestala, a blahý
ten, v němž jsme nejprvé postaveni byli,
stav se vrátil; když zajisté zla veškera vy=
klidí se, nastane stav blaženosti. Proto dí
sv. Aug, že pronášejíce prosbu tu poslední
projevujeme, že se nenacházíme v onom do—

biu, kdežto

zla žádného nezakusíme

ji na mysli rozvažovati máme, kdož nám v
tom odpoví? Činí to sám Pán;- an praví:
Nebo ;estlzže odpustzte l_zdem_hracky _;eíich,
odpustáť z“oa'm Otec vás nebesky hříchy vase;
pakli neodpustím lidem, ani Otec nás mod=
pustá vám hříchů vasich. Tuto Pán ještě jed-=

nou upomíná na onu vvmmku node kterou
Oč nám hříchy odpustit; volí, udávaje spolu,
kdy naše prosb'jrvyslyseh hodla, slovce zde

i'tiatouš Vl, iii—45. hlodlitba Páně.

jista', 7029,odnáší se k V 12. jak patrno jest.

Tak jest povaha lidí, že urážky své vysoko
cení, na dobrodiní zapomínají á otom, včem

se proti Bohu provinili, zholaničeho slyšeti

V?

idú—HŠ, tů) postu.,

žujíce, modlitby své jím otužujíce o. sebe
pro nadpřirozené vnukání jím upravujíce

i Reg l, 7 2 Reg 12,16 EX.24, 28 Tak

Daniel 9, 3, tak Egyptané & jiní pohané

a Vidětinechtějí. Protož bylo potřebí ještě Zákon Momsu ieden toliko pust do roka
jednou a opět o tom mluvili, že kdo neod nařídil; avšak V životě lsraehtu s precavtým1
pustí bližnímu svému, ani od Boha odpuštění posty se potkáváme, a za věku Páně dva-=
se nadíti nemůže. Čehož příklad na Sanri: l krát za týden Luk. 18, ll postívalise Židé
ciovi dán, jenž p_x'ozdraham odpustíti “Vice— Záležel půst ten V úplném od jídla, nápojův,
_fóron, milosti Běží "zbaven byv u samého mazby, koupele a obcování manželského se
věčné blaženosti prahu z mučenictví vypadl zdržování. Ale mnozí ——a Pán je jmenuje
Přesličně ve smysl ten píše Sir. 28, 2: 0d= licoměrc e či pokrytce ——zatonuli dokona ve
pusť bližnímu, a pak, když se modlííí budeš, vněšném postu ostříhání, ke vnitrnémujádru
hříclzove'tvcy'í rozvázání budou. Člověk rotí
a významu jeho nijak nevnikajíoc, nébrž
človeku drží hněv a od ___Boha
uzdraveníh e_dá,? právě naopak z toho Význaku pokory sobě
On pleťjsa chová zásť a svuílováuí od Boha pmmetek slávystíopce Ukazovalitotlzapro
žádá,?2 Kdož se bude modlítí za hříchy jeho?
nasen na Sobě, že se postí, obličej svůj po
Pozorovati při tom přijde, jak Chrysostom šmuřujíce, zhanobujíce, zakalujíce a jako
dí, ještě pořádek V jakém Pán odpuštění zohavujíce, proměňujíce (totiž v žíni se oblé-—
ode člověka a odpusteni od Boha klade Nedí kajíce Z 68,12. a hlavu pOpelem posýpa—
zajisté že nám Bůh dříveodpustl abychom" jíceo„les. 61, 3.) a (jak původně řecké slovo
_mypotom Vinníkum __svojimodpustili; nebo zní) tvář, totiž píirozenou tváře iasnotu a
Ví Pán, že lidé jsou lbáři Z. 115, 11 ažeby veselost zahlazujíce Ne žeby Pán žákazoa
sotva majíce již napřed od Boha odpuštění val, vniterný smutek a upřímnou kajicnost
vněšně projadřovati, an každý pravý .vútrobě
ujištěno bližnímu prominuli.
Tím Pán skončil nauku svou 0 modlitbě, cit vně skutkem se projeviti snaží; nébrž to
a nyní přistupuje ku postu co třetímu skutku, velí Pán, abychom takovými výjevy schlouby
V němž následovníci jeho nad farisey vyni= a lidské chVálý nepíieu Naopak dif.“Když
pustíš se, zmdž hlavu svou a uprav tvá/ř
kati maji.'Dí:
svou, Hlavu olejem mazatí a tvář mýti bý=
16, Když pak se postíte, nebýVejte vai obyčej u Zidů, jejž ale postíce se cpou-=
jak pokrytci zasmušilí; nebot pošmu= štěli , veleje tedy hlavu mazati a tvář mýti

řují tváří svých, aby ukázalo se lidem,
že se postí. Amen, pravím vám, že
vzali odplatu svou., 17. Ty pak, když
se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou
umyj, 18., aby se neukázalo lidem, že
se postíš, nébrž Otci tvému, kterýž

jest ve skrytě.

A Otec tvůj, jenž vidí

ve skrytě, odplatí tobě.,

poroučí _Pán, aby učeníci jeh_o__
ve spusobu

života nic, _c_obvnapadno bylo, nemenili
něbrž aby obycejne se nesli, postu svého
docela pronésti se vystříhajíce a toho zhola
nepílejíce, aby lidé o tom před Bohem se
ponižování zvěděli. Sic jinak kdo lidem se
skrze půst zalibuje, již veškerou odplatu vzal
a nemá čeho se nadíti od Boha, zaprodav
veškeru zásluhu postu svého čloVěkům,jak"

díambt;(jejim)

Ten zajlstejenompři

postu, jak tam při modlitbě a almužně, odm

Třetí tuto příklad toho, že skutků svých
nemáme pro schloubu lidskou vykonávati,
béře Pán od postu Tre' věcí, dí sv, Leo (d
jejim 2 S) zvlástě počítá se loupobožnostem,
modlitba, almužnu, půst Modlítbou hledáme

platy Boží dostihuje, kdo skutky tý pro
Boha Vykonává.

l v ponížení, smutku, ne=

čistotě& hřezu člověk niundv hledá slávya
samého sebe a jiné udi tVáíhosti takovou
šálí, nedbaje na výpověd Zlatoústa, že,
smerem _u___
Boha, almuznou vykupujeme krachy; kdo při mrtvení těla _očest stojí lék.. .v.jed
postempochoteplete dusíme Trbjí ten oby obřacuje Vosk ohněm, etnost chloubou se

'
čfý'obsahuje v sobe veskery učínky ctností a rozpouští.
přivodí nás lou podobenství Božímu Půst, je—
O modlitbě, almužně a postu Pán tu
likož v sobě zahrnuje veškeio pletě a těla
uxnrtvování, činí nás všelijak statečnými pioti jednaje a dílem Výstříbaje, dílem napomíá
hříchu, pochotě přemáhá a pokušení odvrao naje vezdy nadesýlal, že tři skutkové ti dobří
cuje. Ěohané i Židé odpradávna uznávali co takoví se uznávají a považují, Avšak vi=
užitek poštu, uchlácholení bozstvx mu přičí= dělo se Jemu v násl, VV, ke skutkům těm.
tajíce, za odčinění pro nepravosti jej pova=> nabádati. ]Dít:
EVang. sv. Mah

?

Řkatouš lil, 19—24. © jaké poklady pečovali.

19. _Neskládejte sobě pokladů na
zemi, kdežto rez a mel kazí a kde zlo=
ději vykopávají a kradou; 20, ale sklá—
dejte sobě poklady v nebi, kdežto ani
rez ani mol nekazí a kdežto zloději
nevykopávají aniž kradou., 211, Nebo
kde jest poklad tvůj, tam jest i srdce
tvoje,

vot' svůj stanoví, po čem ustavičně touží;
labužnému hostiny jsou pokladem, chlípnému
pochot tělesná, "“lakomcovi bohatství; zbož
nému Bůh pokladem jest, jak sv. Paulín,
biskůp 'Nolský po dobytí města Noly od
Vandálů slyšán modliti se: Pane, nedej mně
trýzněnu býtí pro zlato a stříbro, an víš,
kde poklad můj jest. Slova ta: kde poklad
tam srdce, jsou přísloví, jehož Pán užil pro
dolíčení, že člověk ten neblah, kdo. srdce

Pokladů vrátkých nepíleti nám velí a
zemských zboží nevyhledávati, něbrž pokla
dův hleděti nebeských, jakéž jsou půst, me—
dlitba a almužna; nebot tam ti pokladové
molem a rezí (jak řecký text pořádek má)
hynou a od zlodějů-ukradeni bývají; obojího
při nebeských není se obávati. Půst, almu
žna, modlítbajiž v Starém Zákoně za po=
klady považovány= Tob. 12, 8. dí se, že tři
ti skutkové jsou mnohem vzácnější pokladoee' '
než zlato a stříbro. K tomu všeobecné-mu
smýšlení prohlédaje Pán potvrzuje ho a na
pomíná ku snažení se o poklady ty nebe“
ské'; avšak hled svůj rozšiřuje a poklady '
nebeskými netoliko tři dotčené skutky roz
umí. Jak zajisté poklady zemskými všecko
rozumí, čeho mysl zesvětštělá pílí a po čem
srdce pozemné baží, tak'na obrat poklady
nebeskými veškerý ctnosti a veškerý zásluhy
se rozumějí. Poklady Zemské jsou vrátky,
nejistý, marný a nestálý, an" naproti tomu
poklady nebeské stálé, jisté, býtedlné. Z po=

věsí a poutá naprďiavé 'a pomíjelivé statky
a v nich štěstí své'pbkládá ; štěstí jeho a
jeho blaženost zajisté tudíž hyne, jak mile
poklad jeho za své béře. Veškerou ale po-,
klad zemský

——jak byl doličoval ——vrátký,

hybný, pomíjelivýjest. Jinakou docela povahu
mají pokladové nebeští , láska k Bohu a
skutkové debří z ní'pl'ynoucí, modlitba, al—
mužna, půst atd. Pokladové ti nemohou nám
vzati býti, aniž závistí člověkův nějakého
umalení utrpějí, nébrž věčnýcha stálých úroků
docházejí Luk. 6, 38, a člověka věčně bla=
ženým činí. Tudy Žalmista Páně napomíná
61, 11.:

Oply'fváte-lí zbožím, nem'ííkládejte k

'RĚÍÍÍLUÍSTdCG.Sv, Pavel

vece Filipp.

3, 20.:

Naše__0bcoeání_fv nebesíeh jest. Tertull, muče=
níkům píše (c, 2): ObcujeSV-Zí
v nebesích a
tam—lí jest sadce tvé, vazaly a osady svoboden
jest duch, ačby tělo zavříno bylo. Procházej

se duchem, duchem probíhei netěkaje po kob
keích a komnatách a okolech, ne'brz' beř se
cestou k Bohu. Kolikrát“ tam cestou se o
kladů“ nebeských jsou jedni povahou a při-— myslí da's', tolikrát v žaláři nebudeš. Ne=
vodou svou nebeští, jak na př. modlitba, cítí noha o kládě bolestí, když mysl v nebi
vír-a, pokora, atd.; jiní 'Sejimi skřze'úmýsl jest; mysl celého člověka vede a kam chce
stávají, jak statek. světský skrze almužnu v převodů
Napomenutím o hledání pokladů v nebi
nebesích uložený; Výkiad' na ta 'slova Páně
jest'řeč Pavlova 1. Tím., 6, l'l—lg.: Boha— Pán učnům svojim cíl a konec všelikých
tým příkazuj, at' nejsou oysokomyslní, aniž snah" naznačil; nyní přechází k' hlavité vý—
doufají o nejístěm zboží, ale -v Boha živém, :íjnince, p ..„_djakou.
„___
se jediné Skutkové' "dobří
kterýž nám dává všecky věcí hojně ku poží=
edí-ní; ať číní dobře a bohatnou v dobrých
skutcích, ať radí dávají a se sdělují,“ ať sobě
22, Svíce těla tvého jest oko tvé,
skládají dobrý základ k casu budoucne'mu, Oko—li tvé jest číro, celé. tělo tvoje
aby dosáhli pravého života. Jaké. to pošeti=
._-„..__

světlo bude.. 23, Pakli oko tvé jest
zlo, celé tělo tvoje tmave bude, dea
stliže tedy světlo, které v tobě jest,

lest, dí Chrysost, zanechávati pokladů tam,
odkud se vystěhuješ'a nepředeSIati "tam, kam

put'uješ, Naopak kde se shánějí po pokla=
dech světských, ti opadávají, jak týž apoštol 1 tmou jest, sama tma jak velika bude?
1. Tím. 6, 9. dz', v pokušení, o osídlo ďáblovi: 24, Nikdo nemůže dvěma pánům slon——
a 'v žádostí

mnohé neužítečne' a" škódlíve', kte——

'i'éžpohřížují lidí v zahy-nutí a zatracená
Ale Pán i důvod toho dává tomu, jejž
sv. Pavel na dotčeném místě uvádí, přepow
dobný, an dí : Kde poklad tvůj, tam srdce
tvoje, Srdcem rozumí vášeň, žádost, tužbu,
myšlení. Poklad jest to, co člověk miluje, v
čem se kochá,

co sobě“ zalibuje,

žití; nebo bud' jednoho nenávidětiadru=

hého milovati bude, bud' se jednoho přia
drží a druhým pohrdnel Nemůžete Bohu
sloužiti a mamoně,
Což znamenají a kam cílí slova ta? K

na čem ží.—, čemu přede vším to podobenství o svíci o,

oku? Viděío se nejedněm, že tím podoben-= , ním a dychtěním, k ené veškerého snažení
stvím oka Pán lakomství zavrhuje a dobro správě a k oné veškerého života povaze, za
.činnost odporoučí Ti okem zlým skoupost, „kterouž veškerý síly, vlohy a mocnosti du—
okem čmjm či spr-osmýmštědrotuamílosrden—
cha shodně a svorně k jedinému účelu, k
'ství slyší, na místa písma svatého se odvo Bohu a ctnosti prohlídají Tudy okemúmysl,
lávajíce, Mt 20, 15. Rom. 12, 8 2 Cor.. 9, telem skutkové a snahy člověka slyší se
ll 13 v Diehžto věci ty jmény oněmi se _(Cól 3 5) Oko čiré, přímé, sprosté, dobré,
zovou. Ač ale nezapíráme, že na dotčených
jasné a zdravé celému tělu dobře svítí_ a
místech sprostnota čili čirost štědrotouaoko jemu
správně ukazuje, naopak oko zlé, zleu
nešlechetné závistí se rozumí, přece tuto, 'vlahou porušené, neduživé, krhavé, šilhavé,
ve vazbě a spojitosti zhola jiné, nemohou v dvojvidé a dvojzraké člověka nedobře vede
ten smysl brány býti. Také výklad ,ten velmi 'a jej k úpadu' přivodí a k úrazu. rlilaktaké
nucený jest a tudy vykladatelé, kteří se ho když úmysl člověka prost, čir, pžím, jedno
dříve drželi, potom po lepším věci rozvážení duch, číst ješt, když k Bohu toliko při vsech
ho odstoupili. Což se jmenovitě u nás Fau žádostech a myšlénkách prohlídá, tedy vše
stinu Procházkovi stalo, jenž při vydanídru— cka předsevzetí se dobroty mravné úmyslu
hém onen výklad opustiv druhý přednáší, .toho pri_účašt'ní, Všick'ni' skutkové k slávě
okem. soud o ceně věcí časných a nebeských“ Boží, k spasení vlastnímu a k spasení bliž
rezu'měje a vten smysl podobenství toslyše: ' ního směřovati budou Naproti tomu když
Nebudete li pravé ceny všech věcí dobřeznáti, srdce tvé, úmysl tvůj, tužba tvá nezdráva,
všelijak se potknete, k úrazu přijdete, pon naprosta, neupříma jest, když v tobě nebe
kleSnet'e, a 'p'řév'ěliká bude bída, nevypravia ská snaha oslepla a dychtění tvé jenom po
tedlno bude neštěstí vaše. Blud přivádí člo „věcech zemských, po l_ichotách a blyskotách

věka do nepravosti, an člověk za to má, že f
to a to dovoleno, což se mravnému zákonu
příčí. Ale i ten výklad toliko vně se po—
hybuje a o vnějších příčinách a vnějších ná
sledcích mluví, ješte Pán zajisté ke vniter—
ným věcem prohlídá. Tudy jiní okem slyší
rozum, mysl, ducha lidského a světlem slyší
Věčnou pravdu a smysl udávají tento: čí
mysl zdráva, nenakažena a obrozena jest,

ten paprsky pravdy Boží nepokáleně v sebe
přijímá, světlo paprsků těch na všecky mo—

světa a libůstkácb. tělesných se žene a roz-—

chází, tedy všickni skutkové, jakož i my=
šlénky a žádby tvoje "jednotlivé tím vniter
ným neduhem se nakazí a nadchnou, oby
čejové a běhové života tvého se poruší, sou—a

dové tvoji se převrátí, anot čím srdce na

plněn-o,to také vynáší 15,19

Dobrý úmysl

„činí
skutky SKULka
nejetnézlými
dobrými,
úmyslJestli
ale
činí dobré
Slovazlý)
áně:

světů), jenž o tobě jest, tmou jest, samce tma
jak velika bude? Slova ta, díme, obsahují
zvolání a podivení Páně. Šoetlem se rozumí
úmysl či tužb'a; jenž vniterným okem člověka.
jest. Tma dvakráte se. praví a to dvojím
smyslem: nejprve částečně a vniterně, po
tom v celku a vněšně. Jestliže světlo o tobě
.tmou jest, sama tma jak velika jest, to jest:
když světlo tvé vniterné tmou učiněno bude,

hútnosti, na všecky cesty a skutky své roz
šiřuje a podle něho život svůj veškeren řídí
a spravuje. (Ž. 35,10)
Když ale mysl,
organ pro věčnou pravdu, hříchem se po
kálela a tmou obestřela, tedy již nepojímá
pravdy Boží správně, nébrž křivě a tudy
křivě a neprávě o ní soudí, ji hanobí a za-=
vrhuje, a pravda pro něho pravdou, jak jak velika tina zatahne veskeru by*osttvoji?
světlo pro slepce světlem býti přestává Aneb tmá klade se nejprve vlaštně, petorn
'Dobro zlem, hořké sladkým, světlo tmou se obrazně e neštěstí v ten rozum: jesti _rvni
mu býti zdá, (Jes. 5, 20) Výklad to vše— terné světlo tvé tmou jest, jak veliké bude“
neště'Stí to , Slepota tělesná velikým neště
lijak správný, slibný a vhodný.
Avšak lépeještě činí, kdo se starého sva= stím?se klade, ale jak velikou nehodou jest.
tých otců výkladu nesp ouštějí, kteříž větším dí= slepota duchovníi Když světlo duše otiní,
lem podobenství oka a těla () umusln vykládají., nastává har amna nehoda. Nebo _když na
Nemluví Pán o jasnosti náhledu, 0 pravem lodi lampa zhasne, správce se utopí a vůdce
věcí posuzovam anio rozumu, nébržo upřím— zajat jest, jaká zbývá ostatním naděje? Komu
nosti a sprostnosti srdce čili tužby a žádo— srdce náruživostí hříšně zalehlo, t_en neprc;
sti, slovem o úmyslu sličném nebo neslič náši lec skutky tmy,skutky zle, a netoliko
ném Tam zajisté směřovala veškera řeč veškeren smyšl.jeho" pío věči' nebeské otupí,
Páně, aby, učeníky své pokryteckých, lice-= nébrž i Ízhola oslepne a drží dobro za zlo a

měrných a necrstvch zameru, tužeb a žádeb zlo za dobro, blud za piravdu a naopak,
Avšak mohlo mnohému se viděti, že
odvaroval a je navedl k oněm Sličným, pro—
člověk nehned dokonale duchovně
oslepne,
___stým,přímým, bohumilým žádáním, touže
.
=,:

)

idd

nemá

Vl, 275-434. rd jaké pokiady podcenit,

když se náruživosti podmanil, a že možná jisté světcově a mnohé světice oplývali ča=
jest skládati či sbírat-i _a shromáždovati po— snými zbožími, ale jim nesloužili, nébcžjimi..
sloužili. Nebyli slu
klad obojí, i světský 1 nebeSk-ýs anot vše-= raději,.Bohna„neem
cko čas svůj má a ]Bůh všecky věci ve hové, nebrž páni statku svého a svého bo=
službu lidem stvořil; a nad to, že při úmy
slech veždy se může více jich spojiti, aniž
tím přímost a dokonalost něčeho utrpí. Na
to nyní béře Pán ohled. Veškeru činnost
člověkovu nazývá službou, z čehož patrno,
že službu svrchovanou, nepodmíněnou, sa
mosobnou, nevztažitou rozumí, za kterou se
sluha pánu docela věnuje, podmaňuje apod=

hatství, an jich podle vůle Boží k spasení
svému a potěšení 'bližních užívali. Všecko
zajisté, co máme, činíme, čeho požíváme nebo
čeho se vzdáváme a odříkáme, veslužbě
Boží posvěcuje se.. — V následujících ver=
ších vývodek z toho Pán sám klade,

25. Protož pravím vám, nepečnjte
ani o tělo své,
zeným se stává; “cyrilské přeložení čte ra čím byste se oděli. Zdali není život
botati m. sloužiti. A tudy může Pán pra-=
Viti, že nikdo ve službu dvěma pánům se více nežli pokrm, a tělo více než oděv?
neoddává a nepodrobuje, Při tom Pán pro= 26., Pohledte na ptactvo nebeské, žet
robuje,

a pán. docela jeho

pánem

nechme—= o život, co byste jedli,

hledá k Bohu a mamoně a dí: Nemůže člo

neseje ani žne ani shromažďuje do sto-=
Zdali
klad Páně, jímž učí, že není pro člověka vy nejste dražší nežli ono? 27. Kdož
stavu prostředního mezi Bohem a světem,
aniž že se mezi oběma zlatou nějakou svo= ale z vás pečováním svým může při=
bodou povahovati může; osud jeho jest, jed; dati ku postavě svě loket jeden? 28.
A o oděv proč se stáváte? Považte
nemu sloužiti, a svobo_d&_..l_el__10,
Záleží _v tomi;
oěk Bohu spolu a mamoně slo-užíti. Toť vým dol, a Otec váš nebeský živí je.

že "toho-;-neb“'_onohó'Íza pána podnikati' může,

kvítí polního,

kterak roste,

nepracuje

ale ne v tom, že by buď oběma sloužiti, bud' ani přede; 29. pravím. pak vám, že ani
oběma pohrdati mohl. Mamon bohatství sluje
a siovným zřídlem odpovídánašemu slovu Salomoun ve vší slávě své oděn nebyl
statek; značí (příbuzno jsouc slovu amen) jak jedno z nich, 30. Jestliže tedy
tů; 00. Člověka statným činí, co mu dává, že“ trávu polnou, která dnes jest a zítra
státi,'bytovati může podle obyčejného a po-'=" do peci se .uvrhá, Bůh tak odívá, čím
hábškěh'b'háhíě'ddilo bohatství; béře se tu více vás, malověrci? 31, Nepečujtež
bohatství jako představovatel všeho toho, co
na světě žádoucího jest a co člověka zajía tedy říkajíce: Což budeme jisti anebo
matt může, spolu dočasno, pomíjelivo,

ine-= co budeme píti aneb čím se odějeme?

32. Nebo toho všeho pohané hledají ;
vit zajisté Otec váš, že toho všeho po=
sloužiti? lPán příčinu—toho ve dvojí rozlučitě
třebnjete, 33., Hledejtež tedy nejprv
větě udává-.: Nebo bud' jednoho nenávidětz' a:
druhého mz'looatí bude, buď se jednoho při, království Božího a spravedlnosti jeho,
drží a druhým pohrdne. Při větách těch a toto všecko bude přidáno vám., 34..
služebníka sobě mysliti musíme v postavení Nepečujtež tedy o zítřek, nebo zítřek
tom, "on se _ppávě,má „rozhodnout-,ipro „pána popečuje sám o sebe; dostit má den na
toho aneb cnohe. JQdWOhQ..mib%?BG-„Q
druhého
iopotě své,
stálo jsouc,
Ale proč nemůže člověk dvěma pánům

nenávidí,

& podle ___ÍSvéd
'i'álsdký jednomu

se V

službu" vzdá; "a' tu ' nákfdiinost srdce jeho

To jsou ty nauky, jež Pán Zpředešlých

rozhodla. Anebo jednoho se„pčidgzží, k ně=
mu se přidr'užuj'e, zájmy" jeho podporuje, a

slov svojich odvětuje. Nemůže člověk slou—
žiti mamoně a ]Bohu; přílišndpéče
a sta—=
naproti-tomu zase druhým pohrdá a zámě= řání=se úzkostlivě _;atřmi
keslužbe
..jenž „se

rům jeho se příčí; a tu rozhodl prospěch
služebníkův, že opět jednoho pomiríůř'dřiiě
hému se ve službu vydal. Z čehož jde, že
i ten sluha, jenž dvěma pánům sloužiti se
zdá, jenž by na př.. Bohu a světu sloužiti
spolu volil, vezdy přece jenom jednomu
slouží.. Při čemž ale dobře na to pozorovani

činí mamgně; kdo'Bohu slouží, ten úzkob
Štěch,"trampot těch, zlob, péčí a starosti oněch
prazen' býti povinen, Tudy dí Pán: Nepe=
čujte o život, co byste jedli, ani o tělo sve',
čím byste se odívalz'. Zdali není život více
než pokrm a tělo více než oděv? Jest to pře=

milý a přepotěšitedlný vývodek, an netoliko

přijde, že Pán nedí :..„nemůžete,„mdmony ,míti, vystříhá, čeho nečiniti, ale spolu těž duši
hébrž nemůžete mamoněěllqdžžte?'“'M'ň'ó“fzí*žěgi upokojuje a nkliďuje a udává, proč lopot,

lllll

[datovš lil, 25—34, © jako poklady pečovali,

péčí, trudů a otrap' "těch zbytí máme., Vede

j. o vyživení své nepečlivých; ale důraznějši
důvod Pán od velka k malu, dal Bůhživoft. jest, že nauku tu z přírody vede, Při tom
dá i co k životu potřební). Vlastně místo pozorovali sluší, že nedí otec jia-ich, nébrž
život jest latině 'a řečtině duše co příčina oteo „náš. Ptáci ač nemajíce takměř'““otěeí
života;

leč místnější u nás zdomácnělý přec— přěčěfÍdůvěřuji" "se" vné'no,

klad jest život.

Hned pak Pán nauku tu na, Magdala
kyítí__co na dvou příkladech velepříhloidhých
vyll'éiije, opět důvod od mala k velku předu

a ač nesejí' ani

žhóií,"přece“'živí je Bůh. Z toho již velí
Pán zavírati, že Bůh tím více k lidským pou
třebám prohlídá a tudy přílišné pečování
zbytočne jest., Ale netoliko zbytočne (v. 2-6)

nášeje: Pohleďte na ptactvo nebeské, že ne
sey'e ani žne, ani shromážďuje do stodol, a.
Otec vás" nebeský žabí je.. Zdali ey nejste

jest, neužívešinvamarne n: 2m. Nebo

slovó'řečkě Íz'niamenáí““"Nepěčúj'te'
příliš. Nedí:

své oděn nebyl jako jed-no z nich., Leluje či
lilije, k nimž tu 'ohled béře, na,.východě roz-=
ličnvzmi. barvami .se„skvělí _osvětou na 9011631

může-li ““člověk“veškerým

“usilováním, mysli

své namáháním a veškerým tronzením se při:
dražší nežli ono? lBůh stará se o ptáky a dáti ku postavě své (anebo poněvadž dnové
kvítí, čím víc o vás, an tvorům oněm o toli dle písma Z.. 38, 6. se na míru ukládají)
předkujete? Potěchu, která se v dovodění dle jiného výkladu k věku svému jeden lo=
tomto lPáně skrývá, nejlépe poznáme, když het? dešto ale u věci, která od nás závi=
porovnáme nauku tu Jeho o bezpotřebném setí zdá se a částkou naší jest, jakou jest
pečování s naukami mudrcův, kteřížto pří-= postava naše, zhola nevládneme, tedy zbyo
sněmu životu se oddavše životem tímto a tečna a nesmyslná jest všechna náramná
všemi rozkošemi jeho pohrdali. Čemuž učili péče naše.
Druhý příklad béře, jak pravem, od
mudrcové ti? iPravili oni: Což tělo to pře
marnol není zhola žádné péče hoidnjoí'gNečlřat země, od kvítí a jmenovitě od. lelují či zla—a
strád'á,*kuhí“seva hyne, když jenom se duch “tohlávek, prohlédaje k oděvu, jak dřívepro
zbóh'uj'e, Tak mudrcové ti; a učení tomu ' hlédal ku potravě.. Praví : Považte kvete pol
obdivovali se národové. Ne tak učil Pán., ního, kterak roste; nepracuje anipřede; pra-=
Nedíon :...„Nepečviíezhola...o..-těla,.nébrž jak vím pak vám, že am" alomoun ve vší slávě

hubtež tělo své, nébrž dí, že B_ůlffseo tělo

stará, ženenítedy

tělo to takhlčěínňó, jak

se oněm přemoudrým vidělo., ' "Nevelí Pán
tělo hubiti, aniž velí, čehož dobře povážiti

v “takové ' hojnosti,? Žžfě"
'zrak“ inn-- "přehlédne utí'
a*—
UKOJGleu 'kii'á'sj"'fnasytiti se nemůže
Leo

sluší, nenracoyatj, nébjjžco velí,jest: v Boha luje palné, vece, o něž tedy člověk se nee
doufati, nefrwd'tse, "někoťmoutitise, nezmí= stará, jak to činí 0 květiny v zahradě. A.
tati se péčemi, nemedělove-ti,.„a nerozšířil-svatí ' přece, ač nepředou a nepracují, takovou krá—
sou ulíčil je Bůh, že i ten nejslavnější král
duše své .jak.....řecké „slovo kmenovně hraví,

h"ébrž“'nadějí*'sevieóna kojiti. Jiné jest, dí »— dle 2. Par, 9, 315. ——vzor a ideál vši
Zlatoúst, pečovati a jako péci se bázní, a nádhery -— nebyl tak ozdoben akrásenjako
jiné jest pracovati; ono se zakazuje, toto se jedna. znich, _neřkufliiicavíce v kytici'vnrai
velí. Přílišná a nemístná péče pochází z ne= vených;““'i*říkladěhi "tíiiito “Pán"'učí, že Bůh;
důvěry, z nepřivinování se _dětinnéhok Bohu ' nám netoliko nejpotřebnějších a zhola neob=
choditelných věcí propůjčí, nébrž že od J eho
a k Němu se nepřitoulení;
pochází _,__z___bázně
a tudywz nedostatku lásky., (rr—rotu, 18.3 dobroty očekávati můžeme _itoho„;„oe._ná
A ..-_io't'o"Pán "neuen

""jí nezapovídati

Pro zjednání nauce své jemnějšího prů=
chodu Pán nejprve poukazuje na ptactvo
nebeské či podnebesné, ve vzduchu pod ne—
bem prolétající; z péče o ptáky velí zaví
rati na péči i o člověky. Ptactvo raději
nežli jiné živočichy za příklad uvodí, poně=
vadž chtěl z hora i z dola, z celého jakoby
světa, uvésti příklady a poněvadž živočicha"
vé zemští, aSpoň někteří z nich, 0 zálohy a
špižírny starají se. Matouš ptáky vesměs,
Lukáš krkavec:„jmenuje.podle Z ldd, 9., a

k _okrase..._,a„ozdobě „života popřebnof' 'právě
jako 'otef'čiv'íz'iiešěhéhfóf"řódu""'něj'enomo chléb

a vodu, ale také o úpravu syna svého péči
vede. Vývodek a výsledek předkládá lPán
slovy: Jestliže tedy trávu palnou, která dnes
jest a zítra do pecí se uvrhcí, Bůh tak oděvní,
čím více va'e, malování! Opět od menšího
k většímu pokračuje,jak výšeo tom řeč byla.,

Slovo tak prohlídá k dvojí věci; tak a
ani nepředou aniž pracují; a tak, tak kráu
sně, upravně, s takovou úlikou: Dí „trávu, a
nedí květinu pro lepší opsání nepatrnosti
ronevadzsenememncceokrkavcatao věci tě, o niž se Bůh přece tak stará, ana.
starých,-,:„kiltullcfů.__,v.ede„ Mohl, dí sv. Zlato— květina již do sebe více hodnoty a cenymá.
lišt, uvésti příklad lidí, jenž v této příčině Pro týž větší důraz také přičiňuje slova:
výtečni byli, jako Eliáše, Jana Kiestitele a kteráž do pece" se uvrháá; na východě lody—
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nevede—vn,že není 'o agregovaný. poševní.:



hami,'pruty-, stěbly či stvoly květin peci se ' trno “tedy, že Pán-' toliko přílišnému ve stříc
podpalují, Tytéž leluje a květiny podobné, vychází pečování, a že tu péči zakazuje, pro
kteréž z rána tak krásně kvetly, brzy hynou kteroužto _.na. království, Boží: zapomínáme a'
a často k večeru uvadeji a usychají a na kteroužto se věcem' pozemským v službu a
oheň se uvrhaií. Di důrazně ods: vás, jež poddanost vydáváme. Především, na prvním
dle obrazu svého stvořil, k jejichžto službě místě, předním během, hlavnou měrou krá-=
všecken svět upravil, pro něž Syna" svého lovství Božího hledati, na místě druhém t. j.,
poslal a za—něž Syna svého ve smrt oběto= pro království Boží ovšem i o věci zemské
val, Výtka či výčitku a výslipku přikládá pečovati velí. O království Božím již nahoře
sice lPán řka: malověreí!

ale jest výčitka__ povědíno

lás_k_v_._a;_něžnosti,a nemíní Pán tupiti

ta' ha;

nětí, jak raději vzbuzovati, potěšovatia srdce
11mysli přidávati. A. jest neskončená útěcha
pro trudné "a starostlivě duše-vc slovech těch 2
][ to dalejší Páně vystříhání, aby nebyli

jak pohané, z lásky pochází a jim mysli pří
činiti mělo. Nepečnjte tedy říkajíce: Což
budeme jísíi aneb což budeme pítí, aneb čím
se odějeme? Nebo toho všeho pohané hledají,
ožf zajisté Otec váš, že toho všeho potřebujete,

Pohané Boha neznajíce a životavyššíhonef

nám

Pán

3, 2„
snažiti

6, 10. Q __věci __ty káže
se, jež „pě '_'_t'ř_'ečj;_1fp_rvn_ích

prosbách „p.tčenáše.pponesl, jak viděti “ne-es
z ' přidaného spravedlností jeho, t. j. Boží;

Spravedlnost Boží jest ta, kteréž Bůh od
nás žádá a kteráž jedině u Něho cenu má."
To pak jestoí/leoneívdní ,vů-le Boží, a vyko—
návání jí úmyslem behumilým a' nelicoměr=
ným. Dvě věci ty, království Boží a sprave-=
dlnost Boží, mají se nějakou měrou k sobě

co účel a prěstředek; království Božíztajisté
jest: také ._m_zdaza. spravedlnost ___Boží.Vtom

dbajíce veškeru péči svou na dočasně věci co“následuje: ostat'ek vám přidán" bude, Páll
obracuji'; všechen život jejich přítomností se k obyčejného života spůsobům prohlídá, kdež
obsahuje, a tudy hledí práznost ducha po= při koupi. ,a. predni.i._.důležitých.._„majetků ma—
žitbami světa naplniti. Vy ale Boha co la= ličkosti, se přídavkem či nádavkem přidávají..
skavěho Otce znajíce a nad to života věč— Ti, kdož hledají“Hospo'dznh,''"dí-“233, ll
něho se nadějíce netrud'te mysli své zbyde—_ nebudou zkrácení v žádném dobra, a oezdy
čnými péčemi takoyý'mi, nebot ví Otec váš, dává Hospodin pokrm těm, jenž bojí se Ho=
čeho třeba edm. Cástice neboť dává pří= spodina. Z. 1110,5. V některých. dávnějších
činu, proč toho 'hledati a trudům'se ode rukopisech a u některých svatých otcůpří—
vzdávati nemají, poněvadž __
by totiž pohon-= pisek se přidává: Hledejte věcivelkýchamale'
skou mysl tím projevovali. Qtec, vece a nedí se vám prudají, hledejte nebeských a zemské.
Bůh., poněvadž. lásku Boží označiti volil.. Tam věcí va'm přidány budou-. Slova'ta sličné hodí
kovým otcem , tak laskavým a mílovným se co výklad předešlého výroku Páně, ale do
nikdo není; a tedy se vám v takové 'míře některých rukp. řeckých neprávem vklouzla„
Co ještě zbývá z té kapitoly, to Pán co
přepůjčí,“v jaké nižádný člověk synu svému
se nepropůjčuje.. Poznamenání toho též nee následek předešlé své řeči a nauky spojkou
Opětovati nezdá se, že nedí Pán: Nepečujte tedy připojuje.' Nepečzýtež tedy o zítřejšek
o to ješitné živobytí, nechat i “zhyne.ta plot čili o budoucnost. A uvádí dvojí větu ze ži
červůín' určená, když jenom " duelu"žačkován vota a dvojí přísloví co nový dvojí důvod,
bude. Un nedí tak; něbrž láska jeho pro proč bychom truditi a nuditi se péčemi neo
hlídá i k tělu a potřebám jeho a proto dí : měli. Jedno přísloví, jehož Pán tu výrokem
Vít“Otec, že toho potřebujete.. líí a opatří, svým posvěcuje, zní: Zítřelc___sgfígn__o„seb_e
po—
On otec jest,

\

" „

& teno“ pak všeho,

zřídla, plyne„žepřede

jako “pramen ze

stará .se._„-——
nač tedy o něj pečovati?

Ksžďý denmaotmzowsvau

Druhé

— proč tedy

vším pečovati Ina— nevou- 'otrapou zbytečnou den přítomný ob—

těž'ovati? V obojím se den zosobuje., V
Hledejtež tedy , řeckém a latinském textu místo otrapu či
nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, ' Zapata stojí zlobu xaxía, malitia; leč zlem a
a to všecko přidáno bude vám. Dle řeckého zlobou nerozumí se tuto jiné leč .trýzeň,
jest částice odporovací: něbrž hledejte, ja= sužba a otrapa, jížto den žádný prázen není;
koby pravil: pečovati o zemské věci v tom Podle toho sv., František Ass. dával něňům
smyslu nesluší, ale však. největší péči obra svým za pocestné onen výrok Z. 54, 23.
cujte k věcem nebeským. Leč smysl týž Uorz na Hospodina péči svou a On tě krmítz'
ostává, necht již tedy, necht ne'brž čteme.. bude. V Novém Zákoně 1. Petr: 5, 7. po
Především dí; nevece jenom, jakby se zdáti _ dobný Výrok čteme: Všelílgon péči nor-hněte
mohlo mysli, _která slov lBáně a- litery se;_ na ;:gíoegeodina,' nebo . On '_“mápěčžo "hdd,' A
drží, k smyslu a k duchu nepronikajíc. Pa=  má'nna na pouští __dodne zejtřejšího nevytr=.
nee o_ „království __'_BožíýA proto užívá Pán

také spojky“tedy';' an dí:

l-tlatcuš in,.25—34a. © poirtaaeeh pravých. ==-vu, r—s. © všeteěnýcu soudech..

vala, každého dne sbírati se musejíc, pro
tétéž nauky naznačení Ostatně z toho, co
jsme pověděli výše, samozřejme jest, že slova
lPané o zítřka nemohou doslovně slyšána býti
v ten smysl, jakoby Pán zapovrdal vsecko na
dálší čas nastřádání a shrernážďování; ne—
zavrhujet Pán- práce, úsilovnosti, opatrnosti,
prohlédavosti, nébrž neskromnoupéči zamítá.
Poohlédneme-li se na konci na pojed=

3,103

v, 27. od ješitnostiveškeiého staiání našeho;
čtvrtý od lelují polních v. 28 , pátý od toho,
ár

že povaha 't'a jenom na pohany připadá v
32„; šestý v témž 32 v od vědoucnostiBoží
o potřebách našich , sedmý ve v. posledním,
že každý den o sebe stará se a každý tram—

potou Svojí sížen jest.
Ještě bychom měli uvésti čtení, která
od sebe odcházejí a kterých jsme nedotekli
nání Páně o nepečování přílišném, spatřuje-— Leč čtení ta jsou nepatrná a zhola smyslu
me, že nás od něho sedmerým odvodí dů se netýkají; tudy je právem vypouštíme a
vodem Pivní v, 25. a 33? důvOd,poněvadž přistupujeme k dalejším Páně naukám, na
Bůh o nás pečuje, dav život, dáipro život; hoře pronášeným, z nichž “prvá se týká sou=
druhý důvod v, 26 ode ptáků vzatý; třetí zení o skutcích a úmyslech bližního.

Hlava

Willi,

v mou pokrytským postem, licoměrnou' almužnou a
dlítbě', 13 0 také cestě, 15 o poznání napohiednou modlitbou přikročil k výstraze
lžeprorolců po ovoci, 21 0 neobchodz'telr o nesouzení všetcčném.
'Jmerne-li se vykládati věci ty, zdají se
nosti dobrých sicut/ců, 24. podobenství
domu na skále a na písku,
všecky prozračny, sebou zřejmý a srozumiw
tedlny býti; ale přihlédneme=liblíže, naskýtá
l. Nesuďte sami, abyste nebyli sou—» se nám přece dosti zádrhlův, když podrob=

O vsetečnych soudech, ?, o vytrvalosti

a místněji nauky probírati a probadati
zeni; 2. nebo kterým soudem soudíte, něji
hodláme. Leč nevolímeívšech zápletku (letý-=
souzeni budete, a kterou měrou měříte, kati, do nichž vykladatelé nadarmo o újmě

odměřeno bude vám.

3., Což pak vidíš

své a samochtíce zaběhli; nébrž co nejpro—
stěji slova „Páně vyložiti se vynasnažíme
Vesměs dá se říci, že Pánvhlavě té o v_ýe
4.. Aneb kte—

drástu v oku bratra svého a břevna v
oku svém nepozoruješ?

rak díš bratru svému: Nech at vyvrhu
drástu z oka tvého, a aj břevno jest v
oku tvém? 5. Pokrytče, vyvrz nejprvé

mínkách a nrekazkach vejití do království
nebeského mluví První taková Výminkajest
pokora __1—_-,—5.;,
druhá jest

snaha po věcech

svatých 6——
11 třetí jest ]láška 12, čtvrtá
a tehdy přihléd— shoda mezi vírou a skutky 23—23. Mezi

břevno z oka svého,
neš, abys vyvrhl drástu z-- oka bratra
svého. 6; Nedejte světiny psům, aniž

povrhněte perel svojich před svině, aby
snad nepošlapaly jich nohama svýma a
obrátivše se neroztrhaly vás.

třetí a čtvrtou výminkoukradePannerM“ *

jimiž člověk od vejití do království nehe=
ského odlouděn bývá a ty jsou vyvolení liché

a nepravé cesty v 33 a lél a sváděníkta=
kové zlé volbe skrze liché učení v 14—20
Tak vykladatelé někteří rozdělují či sbírají
nauky v hlavě této obsažené Jiní jinak, o
O tom, kterak veršové tito ,spředešlými čemž v postupu vykládání našehe místnějí

souviSí, nejedna jest vykladačů mysl, Jedni
zhola žádné vazby s předchozími naukami
nepřijímají, za to majíce, že Matouš nauky

různými dobami pronešené tuto nakupuje
Druzí soudí, že sice “Pán věci ty v kázaní

Počíná Pán: Nasaďte, abyste nebyli sou-=

Nesuďte, dí Což to souditi? Zda
vesměs a všelijak Pán soudu nechce? Že

_ zem"

nemíní

zastaviti

soudů veřejných, ani stát—=

ního ani církevního, patrno z toho, co sám
svém na hoře pravil, ale Mt že jich neupo-e. jinde učí, kdež církvi Mt, 18, 17, a vládě
řádal tou měrou, jakou ode Pánapředneseny světské Je 19, ll. soud připisuje Nébrž
byly A ti se 'nyní rozhlídají ve předešlých mluví Pán tu o soukromémavšetečném sou?
verších, ku kterým by počátek kapitoly nej zení, jímž skutky a činy jinycn neleskavě
lépe připojiti se dal, při čemz jiní jinak si měříme a s té strany pohledáme na se, se
počínají.. Nejpodobněji smýšlejí, kdož začáw které nám nejvíce příčiny ku potupě a edm
tek hlavy té spojují s v 18 před. kap a souzení poskytují; mluví o soudu onevážli=
praví," že Pán dokonav výstrahu svou před . vém, za kterým Veškero jednání bližního ae

“ldd

matous Wl, sms. o všeteěnýon soudech.

svého měřítka posuzujeme, (Od toho nás
odvodí Pán a udává příčinu: abyste souzeni
nebyli tou měrou, tím spůsobem, tou přísno
sti, s jakou se vy do posuzování jiných'lidí
pouštíte.. Problidá tuto k soudu Božímu a
varuje, aby kdo. nechce přísného___ualézti
soudQQl.jiných, Ípusuzovat "“se'likilb'va'l.. Nebo

tečně o jiných soudem přenášela, sebou do—

kona jsouc zaměstnána. Všecky vady vlastní
zdají se jí velky a břevnembýti, poněvadž
je neustavně se zákonem Božím a s příkla=
dem Páně porovnává, an naproti tomu ve
škerý poklesky jiných mrvami, třískami, drá=
stami, malitkými se jí býti ukazují, poněvadž
k nim měřítko lásky přičiňuje. Dvojí chyby
doskočného soudu Pán dotýká. Proč vidíš“ a

send bez milosrdenství vydán bude na toho,
kde milosrdenství nečinil Jao. 2, 13. Jedin
soudce jest Bůh; ty pak kdož jsi, kterýž sou dále PT.0,Č„dŽŠJ Dej sobě vytáhnouti 'drástu.
dz'š bližního? Jao., d, 13. Podobně Rom. 14, Porokovatel vidí, spatřuje a pož933uje__,„neje
4. Kdož jsi ty, jenž služebníka Páně soude'š'?2 __mensíjdrástu a chybu a hned ji spolu také
Pánu see'mu stojí! Bůh soud sobě vyhradil, „bg/týká a z ní zlého soudu námětek sobě
jí mezi lidmi roznáší.,
' "
_
][ velí Pán:
& kdež máš ty výsadu, aby svého právni"""byl “SÚ'ÍŠjí,a
Bůn tobě propůjčil? Slovem aby udává Pán Pokrytče, vyorlmz' napřeď 'b'žěbuoz oka svého

pohnutku, podnět adůvod, pro který se máme
všetečného jiných posuzování vystříllati; aby
nám totiž stejnou měrou od Boha nebylo od
placeno, Důvod ten jest podoben důvodu .v
otčenáši, když velí se nám modliti, jakož i
mi?/J_oďpouštíme, Ovšem stačiti mohl příkraž

o neposuz'bvání, ale Pán důvod ten uvádí,
aby nás z nepravosti té tím spíše vyvedl, a
dí: abyste nebyli souzení. Pokora má. k Sobě
prohlédatí, na. poklesky své pozorbvati, mié
losrdně a lepkavé o jiných smýšloti a soua
diti, aby milosrd-nébodošla soudu. Potvrzuje
lPán výstrahy svojí pravdou ve přísloví odě=
,nou, jehož jsme již doteklí a jenž samo se;
bon zřejmo jest. Jakým soudem soudíte, ta—
kým souzeni budete. Tu netoliko důvod, proč

nesouditi, udává, nébrž připovídá,soud„„svůj
podle teho Fillařířia jak mv "b'úiifíí'nříiňe'na
laskavě“ á"'všetečiíě, "bud'“vlídn'ě“a laskavě o
jiných soud vynášíme. Co do přísnosti, platí
tu výrok Páně Luk. 21, 24. Kdo s mečem
zachází, od meče zahyne. Svatý Lukáš 6, 38.
se praviti zdá, že většíměrou nám odměřeno
bude, an mluví o míře uatřasegté', uatlačene'
a osutě; leč to neodpóthjď""výmku, jejž týž
Lukáš ihned sám dokládá_;_jakou měrou mě=_

říte, tak'ou'vambdjplátí se "'a obojí výpověď
dobře podle sebe obstáti může. Měreu touž
se nám odměří, problídáme—li ku poměru a
srovnalosti, větší měrou se nám ale odměří,
problídáme-li k samé věcí.
Pro odvedení lidí ode všetečného soudu
nespokojuje se lPán tím uvedeným důvodem,
nébrž místněji doráží na posudce, ku posu=
zování a napravování _Ísebe'no na'bízeje a ku
pokoře, ku bázni 'a knedůvěře v sebe ho
nabádaje. Což vidis" drástu v oku bratra
svého a břevna o oku sněm nevidíš? Podle
přísloví zove tu Pán veliké prohřešky břeV=
nem či trámem a malé jmenuje třískou či

drástou. Pokora k sobě prohlídá a vady a
nedostatky“"svoje-iz" útroby své vyvoditi se
snaží, aniž najde místa a chvíle, aby se vše

a Potom přikládací, kterak bys vyvrhl drástu
z oka bratra svého. řeka/kem nazývá Pán
člověka toho, jenž k "svému napravení ne=
hledě jiné lidi polepšiti usiluje, poněvadž dle
povahy své opravdu. o. takovénolenšentzhela
nestojí a káráním' “svým“toliko vlastní ne
mravnost ukrýti a v plášt horlivosti se obléci
žádá, o čest'lBoží a spasení bližních nedbaje.,
Pán nacpak velí; Napřed ty přihledksvojim
vadám, bříchům a nedostatkům, a když s
tím jsi v pořádku, teprv potom se odvaž i
bližního vyvoditi z nekalého nedostatku jeho.
Věčná a prelepá pravda ta se přede vším
představených týká, aby majíce jinézhříchů
kárati, napřed do své útroby sáhli a k své
nápravě přihlédli.
Ale abychom toho, že souditi nemáme,
nébrž že o jiných dobře. smýšleti a je větší
cti hodnými než seb'e držeti jsme povinni,
abychom toho, dím, na zlou stranu nevyklá—
dali a nemysleli, že zhola beze všeho soudu
lidi patrně zlé za dobré držeti máme, tedy
připojuje Pán příkaz, který se odnáší k opa—
trnosti, jakož níže sám 10,16..se sprostností
bolubičítaké opatrnost hadí spojovati velí.
Nedejte suětíny psům, velí, aniž povrhněte
perel svojich přede svině. Jsou to dva obra=
zové. První zní 0 _nedávání svatiny psům.,
Svatína či světina jest část oběti, jenž dle
zákona kněžím__připadala lLeVý22, 2. 7. 10.

Sveden" svatin těch nesměl nikdo. lečkněz
a rodina jeho, ato jen tehdá, když čísti:vyu;
požívati. 'Ve smyslu přeneseném svati'n'a zna
mená slovo _Boží, svaté svátosti _.a ,posvátná

tajemství; av" tom smyslu se tuto rozuměti
musí. — Ve slově psům ohlídá se Pán ke
slovům EX. 22, 31.: Muži svatí budete mně,

masazvzretena roli najedeme?nabudeežistzš
alg._,._psům_yle'__zp'i-Hitěte'f'
trsy znamenají

se lidé,

jímž pravda cíza jest, jakož i psi v orientě
často bez domova obíhají; rozumějí se lidé
nemravní, bezbožní, nauky Boží neschopní,
bludaři, zarytí, slovem ti, jenž neumějí leč

datově Wl, l—G. © všeloěuýob soudech. “li—52.h) vytrvalosti

v modllibéa
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o chléb, zdali kamene podá jemu? ld,
Aneb kdyby o rybu prosil, zdali hada
podá jemu! lil., Jestliže tedy vy jsou=
ee zlí, umíte dobré dary dávati dětem
svým, čím více Otec váš, jenž jest v
nebesích, dá věci dobré těm, kteříž
dvě zvířat—aspolu, jakož i 2. Petr. 2, 22. se prosí He?
112.. Všecko tedy, cokoli
to činí. 0 sviněeh vůbec ví se, jak prav-=
div jest výrok onen, že deset částek něčí- chcete, aby činili vám lidé, i vy čiňte
stoty vešlo do světa a z toho že se devět jim; tot zajisté jest zákon a proroci,
štěkatinn___p_raýdi,1._.._13_oží.Velí tedy

Pán,

aby

lidem takovým; 'nekolným a úrupným ne—
přátelům a posměvačům pravdy Boží, pravda
se nepředkládala. Totéž podobenstvím dru=
hým: perel nesypatz' před svině se vyzname—
nává; svině psům, perly svatinám odpovídají.
Přísloví východanův spojovala přečasto ta

částek sviněm dostalo. Ve knize Přísloví
ll, 22. zjevně se mluví o nepříhodnosti,
když by kdo chtěl svini zlatým kroužkem
ozdobiti; byla by to holá pošetilost, jakož i
perly před svině metati za prohřešek poklá
dati se musí., Perly znamenají, jak hořeji
svatina, celé království Boží, nauku, sváto—
sti, milosti a veskera dobra, jichž se nám
v církvi udílí. Níže 13, 45. Jako perla

Pán ku konci řeči prohlídaje nauky
svoje v prepověděch předkládá, rozvodu míst—
uějšího zanechávaje. () téže věci, o prosbě

a modlitbě, kteráž se týká, jak již výše o
tom, království Božího, pro důraznější věci
dolíčení a na mysl kladení trojího rčení uží
vá, při čemž nějakého stupňování pozorovati.
Prositi, hledaní, tloucz' máme, abychom do
sáhli,
čeho nám potřebí. Prosití jest první
uk_rytá__y__.lastuře teprv z hloubě ÍÍÍĚÝŠŘÉ“"SG
dobývá, tak __ppavdáBoží před světem skryta stupeň, hledá-ne'již vyšší stupeň stanoví, an
jest; a jenom 2....iiqtrebva ....hlonb_í...__„nítlšte„uekdo hledá, “všechjipýchmyšlének a žádosti
jev přichází. Smysl tedy týž ješt jak u pře se odtahuje, ve věc'hledanóii"'“sě“ takřka do—v
dešlého, jen jest jakési stupňování, že svin cela ponořujíc. Tlukot pak značí stálé trvání
němi horší a nemravněj'ší nepřátelé rozumějí v prosbách, když dsle'čliii*'s"ě*ne'de—ehází,'==-anebo
věc žádaná velmi důležitá a těžka býti se
se, kteříž __ve_zbro dněch __
„a .kaleeh nepravosti
vidí. Láska prosí, láska hledá, láska: tluče;
co v,„.Š'X1.l?..'._...'Ěfllčllljísfiflibují"
a pravdou
Boží
modlitbou se prosí, svatosti. života se hledá,
n—č't'olik'o'“
pehrdajíí'W'néliřž ji a zvěstovatele
její pronásledují. Jak to hned Pán dí, an stácostz'se tluče, dí SV."Augustin. Prosípp:
ku příšlovím oněm přidává, eby obrátíeše kora, hledá horlivost, tluče vytrvalb'št. Ta=
se vás neroztrhaíy. Svině —-—'
nebo k těm se kovou horlivou, stálou a pokorrióu modlitbu
nejdříve přímětek potahuje, ač psi nevyjí vyslýchá. Bůh. Modlitba ta, která o pravou
potřebu žádá, vezdy vyslyšána bývá, anot
mají se —-—
ohledují perly před ně metané,
je za píci držíce, avšak naleznouce je pící Bůh chce, abychom měli, čeho nám třeba..
nebýti je nohami šlapou a obrátíce se oso Modlitba jest klíč nebes; vstupuje modlitba
pují se na metatele. Tudy velení ono, nevrl a sestupuje milosrdenství Boží, dí Augustin.
hati před ně perel, to jest svátostí a pravd Bea Prosba taková v srdci lidském dle Rom. 8,
žích lidem nečistým, lakotným, zpurným, po= %;“"o'dlťšóhasamého pochází _„anení leč vůle
chotným, vášnivým a náruživým nesvěřovati. Boží "člověkem“?pronesená ťa, tudy'jsoue dle
Podle toho církev za časů pohanských tajila ' Mei—Bavmusm/bývá, t Je. 5., 14. Ne
se s tajemstvími před pohany a Pavel Act.. slyší-li nás Bůh, “znameníjest, že neddhřese
13, 4,5. 416., když Židé odporovali slovu Bo

žímu, jich zanechav obrátil se ku pohanům,
an kde poslechu není, řeč vylévati se nemá.
Ecel. 32, 6.

.

Ale poněvadž. nikdo jiným udělovati ver
může, _čehoneniá, tedy "ran“ napěniíná, aby
sami “hleděli*"iníti, čehož jinak leč modlitbou
dosíci nelze. Tudy dí Pán:
'

modlíme dac. 4, 13.. bud věci nám nepro=
spěšné, bud' choulostivé a nedověrně, bud

nestále a netrvanlivě, buď nehodně a ve
hří'sích trvajíce modlíce se; chce Bůh nás
přiměti k yytrvalosti, když nás hned nevy
slýchá ——'“"j"ak
tomu Pán učí v podobenstvícb

o soudci a příteli u Luk. 11,8. 18, 3., anebo
nás lepšími _než,prosíme obmysliti hodlá
věcmi; “Protowi'il'llůk'; li,-13. čteme: dai va'm
ducha
dobrého, jenž jest soujem všeho dobra
?., Proste a bude dáno vám, hle“—
a
všech
darů. Sap. 12, ].
dejte a naleznete, tlucte a otevře se
Troji
stupeň také v ten spůsob se vy=
vám() 8. Nebo každý, kdož prosí, béře,
kládá,
že
prosíti'
odnáší se k víře, hledání
a kdož hledá, nalézá a tomu, kdo tluče,
k naději, tlučení k lásce; věren prosíme,_dů,;_
otevřeno bude. & Anebo“ který jest Věrouhledáme láskou. tlučediéfNěři'ěřhodně

z vás "člověk,kterého kdyby prosil syn

oni-"řvykI-adatei'u"líěkťéřýlch'lsei rozdělují

sleva
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italštině lití, v—ae. 'IDvytrvalosti

v modlitbě., 53—44. (3)nízké cestě.

ona tak, že praseti se odnáší ku příští krá; . dí objemněji a „Ob.Sáhl'eji:
_
Všecko, .co chcete
lovství Božího podle té prosby v otčenáši: atd. zahrnujíc spolu žádb'y"sřdce,"'jiiZhž ús'to
přijd' království tve; hledate" zří ku králov-a nevyslovuje; všecko, co chcete, netoliko co
ství již přišlému, jehož poněvadž Luk. 17, 20: prnnášíte a čeho se dožadujeta Na to pak
nepřmhazr se slavou a nádherou a poněvadž důraz klada vece: toťzcílcon a proroci t. j. V
perlou skrytou jest, vyhledávati třeba. Když tom záleží zachovávání zákona a prorokův,
ale jsme je již nalezli, tedy potřeba tlouci, tam zákon. i proroci směřovali. Kdepjlen
aby nam záhy odevříno bylo a nestalo se jest tohoto výroku krátkého: co chceie, aby
nama co Luk., 13, 25. dí, žebychom stojícea
vám činili, i vy cíňte jím, zákon__zachovává a
tlukouce na dvěře odehnáni byli. Jakkoli to pakovšem prose prosbu obdižújěf'hledájě
bude“ 15101101
na vrata
vtipne a duchaplno, přece to pravější jest, milostinal'ezáa“když
co jsme ze sv. otců výšeovytrvalosti v mo— blažengstjinebeské,“ nebes brána sejemu otce
dlitbě uvedli, anot co následuje, výkladu tomu vře. The 0 činění žádostí toliko dobrých a
nadržnje.
mravných řeč jest, samo sebou zřejmo. iPo—
Pán totiž vede důvod opět od mala k dobní výrokové Gal, 5, 14. Rom. 13, 8: kolo
velku ve příklady dva jej obiěkaje, vzaté z bližního .míluje, záhon naplnil. TQb, .d, 16.:
obyčejného života, v němž chléb arybystra— čeho nechceš, aby od jiného dalla se tobě, hledi
vou vezdejší byly.. Který otec, vece. Pán, drž aby ty jinému nečinil; ano podobní výrokové
synovi svému místo chleba kámen a místo u pohanův také nalezají se., Avšak, což dobře
ryby hada? Jestliže tedy vy, jsouce zlí, umíte pozorovati, výrokové jednotliví vezdy významu
dobré dary dávati“ dětem svým, čím více Otec docházejí z nauky a z náhledu, z něhož po=
váš, jenž jest v nebesích., dá věcí dobré těm, Šli. Když dva praví totéž, není přece věc
kteří prosí Ho? Protiva chleba jest kámen, tatéž, a vezdy přijde na to, kdo ten neb onen.
protiva ryby jest had pro nějakou podobnost výrok vynesl. V ústech 'sobce jiný smysl a
zevnější, ale vniternou odpornostPán takto “význam mají slova ta, než vústech obětovné
dovodí: Lidé po pádu _o__'d
narozeníjsou eli, k lásky Páně, kterýž miloval až do smrti kříže
a iásku takovouto svým učeníkům poroučel.
zlému nakió'něni, "anebylo by divu„kdypyptep
synu místo chleba unr—mm-en—atma místo
Uvedeme, co vykladatelě z Talmudu k
ryby. A však který oteetv činit.-„Ač zel & tomuto místu poznamenávají. Přišel pohan
nešlecheteíii'ješt' ver-“smyku“-'-"uctčénem,přece k Samajovi rabínovi a dí jemu: Učili mn'e
nestává se nikdy, aby otec prosbu syna svého soudriíhem své víry, ale tak abys mne vy?
oslyšel Čím méně oslyší Bůh prosby naše, učil zákonu, an na jedné stojím noze. Samaj
an neskončeně dobr jest těm, kteří jsou pří bo vyhnal holí. On ale šel k Hijellovi, ji—
mého srdce. Ž. 72, 1.
'
nému učiteii proslulému, a ten když byl k
Z toho pak, co Pán e horlivých prosa němu rovně jak ku předešlému se projádřil,
.bách pověděl, vyvodí nyni:
Všecko tedy, co dí jemu: Co„tobě.prntivno, ,dmhémumečiň,
chcete, aby vám líde' činili, z“ vy. čtěte jím.

“tp_“celý,nekvalite .o.statek,._.iest. ..,-ienom . výklad

Částice tedy velikou nesnáz již od věku Zla
toústova až na dobu naši vykladatelům či
nila, aniž veškerých pokusů, jí vyhověti, a
jí zbýti tuto volíme dotýkati, hned raděj
nález Zlatoústův, jenž nám nadevše prav býti
se zdá, přednosíce. Pán (vece Zlatoúst) nedí

jeho;"iloÍse'čte v talmudě, ač není-li to ran
ději pozdější nějaké nápodobení nauky kře?
stanské, v ústa oněm rabínům vložené, O
Alexandrovi Severovi píše se, že na veřejích

prosto:

všecko, co chcete, atol., aze'brž všecko

tedy, co chcete, a tím namítá a "naznačuje
výminku, jakoby pravil: chcete-li s těmi, o

paláců “sveho sleva tato zlatými literami na—
psána měl.
.

Mehlaršakmuka ta zdáti se „Pilanaa

nesnesna někomu,“ Přčto*Pá:n“-'ná“ "ždání to
ohled béře a dí:

nichž jsem“ mluvil (že t., tluko—na jim se od

vírá atd.) vyslyšáni býti, tedy také co nyní
pravím, čiňte. Pán tedy, vece dále Zlatoúst,
tak z předešla vyvodí a zavírá, že spolutaké

13, Vejděte těsnou branou, nebo
široká brána a prostranna cesta jest,
kteráž vede k ?zahynutí a mnoho jest
vývodek' ten za výminku předešlé své o vy—

slyšení přípovědi stanoví. Kdo chce vyslyšen
býti, musí sám vyslýchati; kde chce Boha“
milosrdna míti-, musí stejným milosrdím k
bližnímu se vinouti, anot jakou měrou' mě
říme, takou nám odměřeno bude. Očekával
by člověk, želPán řekne,; ..li vy,.tedy, dávej—
težjtěrn, _jenžjL-vás
„prosí, ale. ,Eán místo teho

těch, kteříž vcházejí skrze ni., M., Jak

těsna brána a úzká cesta jest, kteráž
vede k životu, a málo jest těch, kteříž
nalézají ji..
Mohlo se zdáti tvrdo, čeho Pán žádal,
jak jsme pravili; aby se již: nikdo tím nee

tltato'aš vn, tla—leto také ceste, tal—23.,etape-moda;

zastíral a- ze zachovávání toho nevytahoval,

o skuteleb dobrých.

=4>ž.2'0rm'_ě“sďds
jako na půtkách
a
Tudy viděla

tedy učí Pán, že povaha __c.estýté, která—nede— život“ se přičiňte.

tok-"
bojích“ jak o*ť
sv.___-_,P,erpetua'__

k věčné. b.lahos.ti,jiná není., Podobenství vzato
od města, jak Výše 5, 14., k, němuž cesta
úzká a brána těsná vede. Uzkou cestu a
těsnou bránu u vykládání spisovatelé někteří

žebřík zlatý odevšad noži .a meči. Obklíčéůý.e
po němžto k nebesům vstupovatiměla. “Ukaw
zují také sv. otcové na, předeznakíý toho V
Starém Zákoně, že osm toliko při potopě

tak dělí, že onou naukaPáně a života spů

zachováno,

sob podle ní zařízený, touto život blažený V
nebosích rozumějí. Jiní branou. nauku Páně,

země zaslíbené vešli z mužův :: Egypta vyšlých.'

že Kaleb..,a__J.o.s'u_e,_'_"'dv'a
':je'd'ín'íi'do

Dva budou uaqpoldjeden zachován, druhý
cestouživot podle ní spravovaný slyší. Ale zanechá-n bude; dvě budou mlátí, jedna pří
jiní"'nenahlížejíce, proč by rozdíl ten činěn jata, druhá zavržena bude., .Níž 24, 40. dll.,
Leč kterak se výrok ten srovnává s_ji='
ným výrokem Páně 11, 29. 30, že jím jeho
sludko a břímějeho lehko jest? Jestliže brana
zváti se dala, jiní, díme, žádného rozdílu těsna, kterak může břímě Páně lehko býti?
dvou slovcí nepřijímají a oboj_e_o_„_přiká__z_áníchOdpor ten pomine, místněji—li času a doby

býti měl a zvláště, pročby branou Věrouka,
cestou mravouka se měly slyšeti, ješte by
též na obrat ona úzkou cestou, tato branou

křesťanskéin'vwládají.
13531leel"úzkou a těsnou, nej =

šetřiti budeme. BřemenoPáněz počátkujen
těžko jest, a obtížnost trvá, dokud člověk

prvé poněvadž se všech stran určita, obme
zena, vykázána jest, tak že ani na pravo ani
na levo nedává se z ní vykráčeti. Dent. 5,

starého Adama neVXZDjG& se neobrodt'j'“ vál"
škera 'nes'náz' na :ž'áčátků spoléhá, a čím více"
člověk sobě násilí činí __napočátku, tím'dále

Bo.Ží_.6h.__._
a_-„? _životu

Cés'ta' ta. ' &.brána

22. Prov.. 4, 27.. des, 30, 2., Za druhé, poně— cesta ta více a více obtíží ztracu'j'e, ažilehuí

vadž chůze po ní jest obtížná, ješte vniterně
zlá nám přirodilá žádostivost a k zlému ná
klonnost, a vněšně svět a lidé ji neschod-=
nou činí. Proto málo jest člověků, jenž po
ní jdou, tak málo, že to iPánu takměř spo
divením ješt, an "dí': Jak: úzká! “atd. Podle
řeckého čte se poněvdďž'ůžká' jest, čím se
udává příčina, proč Větší část lidí prostran=
nou, cestou pochotí kráčí. Leč s latinským
textem Větší a lepší část svědků shoduje se
a ovšem 1! místo ó'u čísti jest; zí což, jak!
Cesta sh'rokd jest život dle pochotí přírody
porušené hříchem, dle povahy k zlému po=
chýlé, dle puzení náruživostí ažádostí, slovem

kou se stává. Ještě sem patří Výroksv.,.,lanai
Křižového, že poněvadž úžkái.l)nána195t,_„člověk
Všehu,.._.hřem_e.na=_
zbostiti

n'ažiti se povinen,
brány nebeské.

a "ze všeho světa oba

ač chce—li projíti úžinou"
. _.

Ukázal Pán, že cesta, kterou učeníkům'
svým jíti káže, obtížná jest sama v sobě.
Ale však předvídal Pán, že mnozí jinak„aeíu;
a lidi u. cesty té úzké..na,.prostrabnoua--svá»...
děti'qbudougflludý vystříhá a dí:
''

115.. Střezte se lichých proroků, kte;—
říž přicházejí k Vám v mnoha
ovčírri,__

uvnitř pak jsou Vlci draví. 16. Po ovoci
jejich
poznáte je., Zdali sbírají. z trní
živěta' vedený: "lí Í-velí,Pádljeestbu' ' “úzkou __c_h_o=
hrozny
aneb z bodláčí fíky? ll Takto
detí,“a to znamená žádosti zlě .umrtVovati,
každý
strom
dobrý dobré ovoce“ nese,;
světa se odříkati, 'přirodilou k zlému pachy-=
lost a veškerá pokušení přemáhatí, při čemž zlý pak strom špatné ovoce nese, 18,
netoliko ku pohanům, aleikufariseům, pokud Nemůžet strom dobrý zlého ovoce pěsti,“
dokonalostí křesťanské odporovali, anok Zá
ani strom zlý dobrého ovoce vydávatí
konu Starému, pokud nedokonalým byl 5,
život: dle žádosti

těla, _žádosti„„o'čí __
_a..pýchy

18. problídá. Podobného něco tušili pohané 119.,Všeliký strom, kterýž nenese ovoce
a znám jest Verš Hesiodův: Před všelikou _ dobrého, Výtat a na oheň. uvržen bude,
ctností bohovépot _hódldli klástí. Pythagora
'20. Po ovoci tedy jejich poznáte je. 211.,

učeníků'm' velel nechod_i't_i__,c,estamj„
než steza
kami _____čímž
znamenal, že nemajíse pod'l'e'objra

čejndli'o'"lidu chovati.

Dí Pán, že málolidí

nalezá cestu tu,

nedí málo lidí po ní chodí. "Slovo naležato"
Velký důraz řeči jeho přičiňuje. Cesta ta hle
dána býti musí. O cestě široké nedí, že by
mnozí ji nalezalí, poněvadž ta se přirozeně
každému naskýtá, nébrž dí, že mnozí po ní
chodí. “Podle toho vece Pán u sv.. Luk.. 13,
24; Usílujte Či zápasil? "ojítí branou těsnou;

Ne každý, kdož říká mně: Pane, Pane,
vejde do království nebeského, nébržf
kdo činí vůli Otce mého, kterýž v ne;-„
besích jest, ten vejde do království new'

beskěho. 22.Mnozířeknoumiv onenden;
Pane, Pane, zdali jsme ve jménu Tvém;
.neprorokovali a ve jménu Tvem zlo—=
duchů neVýmítali a ve jménu Tvém divů
mnohých nečinili? 239 A “tehdy Výa.

108.

ttletouš WII, IIb—23. © ižeprorocieh;

znám jim; Nikdy jsem neznal vás; ode
jděte ode mne, činitelé nepravosti,
Přechází Pán k učitelům zlým, kteří
opak toho co Pán přednášeli, cestu k nebi
uprostraňujíce a ušiřujíce., Proto se v ř. t.
Čte však, dě; Střezte se však lichoproroků,
čím spojitost s předešlým so ustrojuje: jděte
cestou úzkou, cestou svatosti a víry; avšak
cestou"tou kráčejíce nedávejte se odvésti'bd
ní "od 'žlých proroků. Ale—kdož“jsou proroci
ti? ]Dí Pán: Slřezie se l'lchoproroků, jenž ?)
roucha ovčím přicházejí k vám., vnitř ale jsou

© skutcích dobrých.

a 13, 6.: k nim zří lidé bludaři a kacíři,
jenž nauku svou a druhdy své přísné-mravy
chválí a vyhlašují, za vůdce na ces—těúzké
se vydávajíce a v zevnějšku svém přísnost
mravů, vlídnost k lidem a milosrdnost pro
nášejíce. Ti sladkými a lahodnými řečmi a
pochlebováním srdce sprostých svodí ]Rom..16,
18. a lestní dělníci jsouce v apoštoly Kri
stovy se proměňují, celé domy podvracují
učíce což nesluší, pro marný zisk, Tit. 1,11.,
a pravdě církve Boží odporují, jak druhdy
Janes a Mamres odporovali Mojžíšovi,2, Tim.
3, 5. 6. Lidi takové Pán poznávati velí po

vlci draví., Po ovoci íejich poznáte je. Zii—= ovoci, po všem, jak jsme pravili, co se ico—=
staneme—li přísně při slově tom 21 rozumí= nečně z povahy jejich vně projevuje.
.
ll prokazuje to příklady vzatými z pří-=
meali prorokem
uěitele _,_od_._B_1.oha,„bezprostředu

_ně poslaného, tedy lžeprorokem či ličh'opro
rokem “ten se slyší, kdo „na licho a lživé od
Boha poslána býti se udává, Při tomto užším
výkladu slova".u ovčím rouše, vnitř sďpaví
ulož znamenají lichou, uapohlednou, postav

rody co důvody. První důvod béře od přísloví:
Sbírá-lež kde z trmí hrozny, 2 bloků váníčky,
z bodláčí fíky? Smysl a význam přísloví
toho Pán hned sám vyjasňuje jpropěvědí fo;
helmou, že strom dobrý ovoce'ďóbre', strom zlý,
ze'ti'elý,comtony; 's'puchřélý,'práchnivý ovoce

nou tvárnost, kterounmodiv vystrkují, aby
za proróky držáni byli, ňapohledné totiž jich 'zlé nese, anot7 dobrý zlého .a zlý olobre'ho oy
divy, ješto plni zloby a nepravosti jsou; da'vatí neužůže""'ouoceý 'lPán pokládá, _c_Q_„_Qby3
oooce pak, po němž poznání bývají, jsou ži=
vot a učení jejich.
Ale obyčejnější výklad jest ten prostor
nější. podle něhož prorokem slujeučz'telkaždý,
kterýž lidem káže, je vyučuje a je k upra—
vení mravův vede. Tu lichým prorokem jest
lichý, nepravý učitel,.kterýž pravé učení před—
nášeti se praví a “tak se tváří činiti, "ale
přece učitelem bludu"a svůdcem ' jest; ovčí
plášť jest to tváření jeho, či to jeho tvář
nosti pravého učitele na se přijetí; dravost,
hltavost či sápavost jesttaukrytá, zlá, škodná
a záhubná „povaha a zlí záměrovéjeho, Otá
žem'e-li" se" k ' tomu," ' "'cóž'““se ovocem rozumí,

čejně se stává a co přirozehě se děje; a
vime,"že podobenství ne ve všem a zhola
přiléhá k věci té, jejíž podobenstvím jest.
Stromu dobrému pOdobá. se člověk dobré Vůle,
dobrého směru, dobrého úmyslu; a ten vyo
dává skutky dobré, všady ku přikázaním
Božím jedině prohlédaje a jedinou čest a
„slávu Boží za účel skutků svých si vystavuje.
Strom zlý jest člověk vůle zlé, sobecká, ne=
šlechetné, jenž všady jenom hledá svého, ěe—
nichá věcí světských, snaží se provésti to,
co vášněm, libůstkám, snahám, slávě a cti
vlastní hoví, všady jen k sobě a opětk sobě
prohlédaje.. Člověk ten ovšem nenese ovoce

tedy nám naskutkyse odkazuje; avšak skutky dobrého, anot i skutkové jeho na pohled
ty musíme šířeji slyšeti a rozuměti jimi ve chvalitební zlým úmyslem a kiivým záměrem
směs následky všeho počínání bludařův., Může jeho veškeru cenu a hodnotu tratí. ]Dobrý
zajisté býti první vystoupení jejich slibno, člověk z dobrého pokladu dobré,zlýze zlého
mravové jejich mohoubýti, přísni; ale ko—- pokladu zlé vynáší, Mt., 12, 35. Z hojnosti
aéčnýjbaírkýjějíánásledek jest zlý, nešlo-' srdce mluví člověk, z hojnosti úmyslu dává
chetný a záhubný. Protož nehnecl pozná se .pečet dobroty neb zloty skutkům svým. Podle
povaha jejich. Prozírá Pán ku povaze a' pří-» toho nemůže se odtad námětek bráti,jakoby
rodě nauky jejich, co z ní, kdyby vesměs dobrý člověk hříšníkem a hříšník dobrým a
průchod měla, následovati musí, jak to z spravedlivým člověkem státi se nemohl; _může__
toho, co hned 0 stromech praví, se vidí. hle-= člověk spravedlivý...„stavu,milosti ,Božípdpáď
chce tedy říci, žeby ti lichoproroci- nemohli nota; milost Boží může zlou povahu člově—
dobrých některých skutkův činiti; ale to kovu pro'měuitii“a"'jí směr 'do'brý“"'vlíti"'atudy
praví, že skutkové ti nejdou z_ povahy a_z učiniti ze stromu zlého strom dobrý., Zlý
nauky jejich, že 'j sou iniedůšlědiríí,""mimo'tní“a strom, dí Tertull. (anim. 21h) nevydá ovoce
zbožní výstřelkové'; podobní pověšenému na dobrého, nebude-lípřeštěpoupín, a strom dobrý
strom

ovoci, kteréž

z kořenu“ samého ne— zle' ovoce “bg/bla; nebude-lí pěstován., Kamenci
Nemůže strom dobrý syny Abrahamocýmž se startbit, budouoli "bel "
zlé/zo, strom zlý dobrého ovoce přinášeli. Patří
cím Abrahamova přetvořeny, a pokolení _jen
k nim lidé, jako Šimon, B_arjesu Act, 8, 9, šlěrčí ovoce pokání dání, jestli _feel zlostlcy

vyrostlo.

Dí zajisté:

Jiaůonš lili., uši—žá. il lžepíěorooloh; e sítniciefh dohrýoiio

iilšl

t. j. vzýváním jména Jeho, darem Jeho, mocí
Jeho, co sluhové a ctitelé Jeho (jméno značí
osobu samu) prorokovalz', t j věci budoucí
a jinak skryté a tajné na světlo vynášeli,
ďábly vymítali a jiné divy činili. On pakjim
odvětí, veiejně před celýmsvětem vyznávaje:
mezezlýmsestatí ' nebrz dí jen, že strom Neznám vás, t j neuznávám vás za svoje
dobrý dobré, strom zlý zlé ovoce nese, a že ctitele; znám vás toliko co p_aehatele zlí-ch
podle povahy své člověk působí a skutkuje. věci, co nepravostmky, co nerestniky Nebrž
Přidává Pán o stromu zlém, že na oheň vJ proti nim soud vynese, při tom slov písmo—=
vržen bude, poněvadž se to samo sebou na— vých užívaje: Oástu-pte ode mne, kteří pásete
skytovalo a poněvadž výrokem, jehož již užil nejm—avastZ. 6, 9. Užívá času přítomného
Jan Křestitel 3,10 12., na konečnývýsledek šgyašónevoe,Nedí: kteréjste páchali, aby se
jednání či raděj povahování zlého ukázati nezdál vyzdvihovat11pokani ale dí: kteříž
hodlal, spolu vystri'
ríhati chteje lichOproroky pácnáte, tj. kteříž dosavad až _dosamého dne.
ty, aby dříve, než je pnkvacrsoudBom sobě soudného ač prilez1tosti ku hřešéní nema=
usmyslili
Posléz ještě jednou o ovoci (lo-= jíce piec ještě vůli, chtíč a libost k nepra—
kládá: po ovoce tedy j'ejích poznáte je; opa vostem v sobě čhováte. Tam směřuje na
kováním slov těch věc tu co nade všipochyb— ukou svou Pán, že není dosti listem Ho vy=
znávati, nébrž že především potřebí skutkem
nost platnou vystavuje
Ale kterak dobrym býti stromem a do= víry své v Něho dokázati a prokázati. Ano
bré ovoce néšti? Dosti-li jest, kdyzuvarovav že činění divů a zázraků a vládnutí všemi
se těch prorokův liebýčhcelou dusíauprim blahodary' & charismaty a všemi v samé
nou Věrouku Kristu prilnes? To mohlo se Boží církvi hodnostmi a důstojnostmi a jaa
některým zdát-i, a jak snadno na takové bez kékoli podobné věci člověka pred věčnou zá=
cesti člověk přichází, vidětiznauky té bludné, tratou ostřící nemohou, jestliže svatosti žia“
že víra stačí k dosaženíkrálovstvínebeského. vota nepílí V ten smysl dí apoštol i. Cor,

pkonou, Ílokad jest strom planým, plané

ovoce nese štěpován bude štěpné ovoce po-=
nese Dokad zlým jest člověk,skutkové jeho
zlí jsou, když se napraví, stávajíse skutkové
jeho dobrými, Pán nedí: Nemůže strom zlý
státi se dobru/m„aniž gií, že strom dobry neo

TudyPán prohlidajekbudoucnu dí:Ne každý, 13, 2. Kde byck moí víru, žebych hory prea
kdož me“říká Pane, Pane, spasen bude, leč
ten jenom, kdo plní vůli Otcenebeského. Pane,

Pane, říkati jest Krista za Pána podnikati a
míti, v Ného věřiti, Jemu se oddati. To sice
potřebno a nevy,hnutedlno poněvadž bez
víry nelze spasenu býti; ale to zhola nestačí. .
nébrž Pán více žádá. Vůli Otce nebeského
vykonávati jest nevyhnutelná výminka k ve
jití do království Božího. Královstvím Božím
tu slyší se odplata věčná, jak z vazby aspo
jitosti patrno. Mohl říci Pán; kdo mou činí
vůli; ale dí: _vuízUtce meho aby neždai Šé"
nad Boha něco pripisovati sobetehda dekád

násel; kdyčjye/aměl proroctví a vselzke'vědění,

neměl ale lásky t j nevykonával víry své
skutkem, nečinil vůle Otce nebeského, m'a
nejsem t. j zavržen budu. Jidáš divy činil
a zavržen jest Nezná světlo tmy a 2 Tím,
2,19 uvodí apoštol ten základ a tu zá=
sadu pevnou, jížto sespravovatidlužno: Bůh
zná, kdož jsou Jeho a; odstup od neprve:
vostí každý, kdož vzývá jme'no Páně

Cim

nění divů,prorokovam vymitam ďáblů __jsoui
věci Boz ' věčné blaženosti vlaswnn to=
liko skutky ——'ač z milosti Boží'pochodí=

cínii ——
dojíti můžeme, dí sv Hilarius Mnohjr
kněz mluví jak prorok na kázaní svém, ve
Ač pák prave tu Synem Božím býti se vya zpoveumcv vyinítá _d'áblyahříšníky napravuje,
znáva, Svym themBohabytipoV1daje Zdvo— svou spravouduchovní jak rikaji, divy činí,
jení slov_a__
Páne značí horlivou ku Pánu při= mluví a píše, že _s_amamoudrost v něm zdá
vinnlošť; ale i tu horlivou k Němu věrou se vtěleiíoii býtiš ' to všecko věci záslužné
přítulnost praví Pan nebýti dostatečnou, ač "Ale při tom-li nehledí k svému napravení,
k úpravě mravů svých a ke posvěcení svém
chce—li člověk spasení dojíth
= -' —
Ano Pán více klade On dí: Mnozí mu, uslyšídruhdy hlas ten hrozný, že ho
řeknou mi 'v onen clen: Pane, Pane, zdali Pán nezná Jak strašlivé bude to překvac
jsme ve jménu lvem neprorokovalza vejménu, pení, dí sv. Zlatoúst, když člověk na onom
Tvém zloáuchů nevyníítálí a ve jménu Tvém světě V den onen věci jinak nalezne, než se
nadál a od Toho zavržen bude, „.vJehožto
divů
Pravíkdež
tu všecko,
Pán, žeco
v jménu kázal, modlil se a Od světa snad za
onen mnohých
den,t j. nečmílz
v den ?soudu,
skryto jest, vyjeví se, i Cor 4, 5, kdež svatého ržán byli Ostatně o charismech

ještě ve víře fv Nebo lide utvvzeni nebyli

ústa mlčeti, ale skutkové mluviti budou, při.= l. Cor. 12, li,
jdou mnozí kc Kristu, blaženosti věčné od
Učiniv takovou důraznou výstrahu Pán,
„Nebo se domáhajíce, poněvadž jménem Jeho, k závěrce řeči své pospíchá. Dítě;

lid

hlatomšidt 24—27, dům na skále a miarisk-v- 23.39,

žam“

Záafůpů'

VVI

Ten jest nejbližší výklad, obrat a po
tah slov těch V dalejším výkladu slyší se
domem zásady a pravzdla která sobě kdo
obírá k ustavičněmu podle nich v životě se
svůj na skále. 25. l spadl příval a při— spravování; stavba na skále jest obrání si
šly řeky a válí větrové a obořili se na Krista za vůdce (1 Cor. 10,1) apilnéleho
dům ten a nepadl, nebo založen byl na zákona zachovavam, stavba na písku jest o
skále., 26. A každý, kdo slyší slova má brání si a následování lidských výmyslů, do=
soustav ůlosoůckých a člověských
tato a nečiní jich, podoben bude muži mněnek,
nauk, kteréž člověka v čas pokušení opou
bláznu, kterýž vystavěl dům svůj na štějí, žádne milosti opatřiti mu nemohouce,
písku. 27. l spadl příval apřišly řekya a tam právě, kdeby světla jejich nejvíce po.
válí větrové a obořili se na dům ten ;“ třeboval, v čirou tmu se proměňujíce
Ještě o něčem zmíniti musíme se, než
i padl a pád jeho byl. velik.

24, Každý tedy, kdož slyší slova
má tato a koná je, připodobněn bude
muži moudrému, kterýž vystavěl dům

Podobenství tato sama dosti zřejmá
jsou Kdo na písku staví, toho budova se
ohoří a shroutí “se; jen kde na pevné
skále vybudoval a vzdělal dům svůj, jenom
tomu ostojí přese všecky bouře, lijavceapo—
topy. Závirka ta nejblíže a nejpříze o všech
přednesených tu v kázaní- horu-em naukách
vůbec, vesměs a vezdy “platí. Dům ducho
vní jejž máme budovati, vzdělávati, osno—
vati, stavěti, zdíti, znamenápřipravování sobě

přistoupíme k vyličování dojmu, jakým lidé
Pána poslouchající pronikli byli Slovo p?i
podobněn bude, jak jsme dle vulgáty vylo-=
žili, a slovo připodobnžm, jak. řecký text čte
duocoa'awznačí toli co člověk ten podobe-.nyear;

čas budoucí se běře, poněvadž výsledek jen

časem svým še uskutecniti může. Někteří
ale -——
abychom malou ve čtení náchylnost

mlčením pominuli --' slova přirovnám ho,
připodobním ho neb připodobnčn bude nebe
rou v tom smyslu,. žeby to jen pouhé slovně
blaženosti věčně.Stavěti na písku jestustro a obrazně připodobnění bylo, nébrž rozumějí
jovati blaženost tu pouhou věrou; pouha Víra věcné, skutečne připodobnění, a praví býti

nemůže človekaSpasiti, a tudy dům ten praví

smysl: podobným..,učinčm bude. A. tito ponej--—

se zkázu bráti, že člověka toho snažení a více potahují slova ta na soud poslední __,a
doufání v nivec se rozpadne, an věrou bez vykládají, že člověk nemoudrý tenkráte ne
skutků se Spasenabýti nadál Ano sama ta obstojí, něbrž přiklopen a přikvačen bude,
víra jeho _v_
nebezpeci jest aby, když vě= jak dům se hroutí na písku osnovaný. Clo-=
treve, Iijavče a puvodne se na ni řítí, t j. Věka však moudrého Kristus v denposlední,
_v čas velikých a náramných pokušení nevy když nastanou proměny, davové, strasti, o
padla a nezahynula, Trojí nepřátele stavení nichžto níže 24. k. praví, ustaví nepohnutna
toho, vítr, dešt, řeka, značí trojí pramen po a neporušena, zachová a ukryje ho záštitou
kušení, kterýž človeka zachvacuje: svět, tělo, mu jsa, až se přehrnou a převřídíveškery ty
d'ábla. Stavěti ale na, skále znamená Víru nehody
S tím dokončena řeč homá Páně. Ina—
svou skutky bohabojnými utvizovati, okra
stává v mysli naší tudíž otázka, s jakým vý=
_šlovati, vyna—etiKristovu víru“nejenvrozum,
v cit a v obraznost pojíti, nébrž zvláště jí sledkem se promluva ta Páně-u posluchačů
ve vůli trůn zaříditi, aby tam“ docela a sa potkala? Nezamlčel nám toho sv. Matouš.
motna neobmezeně vládla a odtud všechny Di. o tom:
naše myšlenky, tužby a žádosti spravovala,
Kdo to činí, ten jist může býti spasením
28, i stalo se, když dokonal Ježíš
svým. Pán onoho bldzuem, tohoto moudrým řeči tyto, užasnuli se zástupuvé nad uče=
nazývá Kdož také, dí Zlatoůst, pošetilejším '
jest nad člověka, kterýž na písku staví? ním Jeho, 29. Nebo vyučoval je jako
práci, 10poty, mozoly, obtíže podniká a pod-» : moc maje a ne jako

stoupá, ale výhody a užitku sveho namán
bání se již napřed hloupostí svou zbavuje.

Naproti tomu kdož blaženějším nad toho,?

jenž na skálu staví, jehož ctnost tak pevna .
jest, že nehoda žádná, strast zádná, žádné
pronásledování stálosti jeho a pokoje duše
jeho _.neporážejí To jest nade všecka pod
nebem bohatství, tot nade všecko důstojen
ství, nade všecku slávu, nade všechnytrůny

fariseove,

zákoníci jejich a

"!

Těmito slovy 1101sv, Matouš dojem, jejž

učinilo kázaní Páně na lid, aspolu sond lidu
o tomto důrazu řeči Páně; nebo v 29 vy—
ucoval jako moc maje atd. jsou slova lidu.
Ubsah řeči Páně a i spůsób, jakým Obsah
pronešen, divením jenaplnily Užasali se pro
jistotu, novost, výši a přece prozračnost a

srozumitedlnost; užasali se pro dojem a dů jest. To smysl těchto slov. Užívati se ovšem
raz, anat jimi slova jeho bylamocně pohnula mohou i. o tom, kdo důrazně a dojímavě od
a veškeru jim útrobu pronikla.. Ješto řeči srdce k srdci mluví, jak sv. Frantisek Bor
zákoníků zanechávaly jich chladných
nědo——gia piavil o sv. lgnatiovi z Loyoly, že učil.
jatýcn',lhostejnych světla jim neposkytovaly jako moc maje, poněvadž působiva byla řeč
sobě vzájemně odporujíce, tytýž Vpochyben jeho a tam lidi, kam. chtěl, naváděla Ale
ství je uvodily a zhusta o malichernostech smysl nejbližší a přední slov jest ten, jejžto
jenom jednaly, naplnily je řeči. Páně podi jsme výše uvedli. Ostatně text řeckýdruhdy
vením a úžasem Důvod toho úžasu a po poslední slova a farzseooé nečetl, nejnovější
divení byl že Pán učil jako 0106171692613,j. ale vydatelé textu řeckého podle správných
jako prorok od Boha poslány Tušil anopo a starých rukopisů slovce ta do čtení svého
znal lid, že jenom prorok ten, jehož očeká— přijali.
Vyloživ obšírnou řeč tu Páně opět se
vali, takto, s takovou důštojností, vážností,
mohutností a vládou mluvili může, že na vrací Matouš ku působení .leho skutky spolu
něm -—-—ač smíme—li tak se projádřiti
»— a učeními, k nimž tedy pozornost svou obrá=
každá stepa a píď a každý palec prorokem titi musíme.

Hlava Will,
spolu zástavou a znamením větších “duchov=
ných divů a zázrakův Jeho v útrobách, my"
slech a duších lidských. Jakož zajisté Starý
Zákon choval náznaky a předobrazy věcí v
Novém Zákoně díti se majících, tak divo=
dvou posedlých
tvorný život Páně zahrnuje v sobě oznaky
l., Když pak sstoupil s hory, ná— působnosti Jeho ve svátostechke spáselidstva

Uzdravení malomocněho, 5. služebníka set=
nikom, 11. tchýně Petrovy a jiných mno
bých 19. Dva—chtějínáslcclovatí Pána
24 Utzšcní bouře na moři, 28. Zprostění

sledovali Ho zastupové mnozí. 2. A
aj, malomocný přišed klaněl se Jemu
rka: Pane, chcešnli, můžeš mne očistiti.
3. l vztah Ježíš ruku dotekl se ho rka:
Chci,. bud' ěistl A hned očištěno jest
malomocenství jeho, ěl, ][ dí jemu Jen
žiš: Viz, abys toho žádnému napravil,
něbrž jdi, ukaž se knězi a ohětuj dar,
kterýž přikázal Mojžíš na svědectví jim,

ustanovených

Na hoře oné Pán učil, duše sílil, srdce
hojil.. i\ym _sstoupá s hůryté nebeškýchnauk
ke svízelům vezdejsího života. Navnazeni.
byvse hole ucenim jeho následovali Fio, sami
v tom již moc Jeho pocitujícel Následovali
ho zástupově, lid to sprostný, nákazy fari
sejské prostý; () velmožích azákonících mlčí
sv., Matouš, an jejich srdce zaryta zůstala,
;oravdě Boží se-neotevřevšc. Sel Pán, jak
níže viděti, _do Kafarnáa. A aj, dí Matouš
slovíčkem "tím 'p'ozomost vzbuzujíc, člověk

Pozorovali již sv. otcové, že Pán tu pře— malomocny' klanět se Kristovi, na.tvář knohám.

sličně a ]převhodně od nauky přechodí ke
skutkům a že převhodně skutkové ti s na—
ukou srovnávají se. .Ve všech spůsobech se
naskýtá Pánu při úřadě jeho bída lidského

života, neduhové menší i větší až k smrti,
svízelové skrytí a zřejmí, veškeří stupňové
prohřeškův, vin a nahnětků svědomía nadto
ještě vláda zlých duchů nad člověkem v po
sedlostech Ale jakož tam mluvil Pán co moc
muže: tak nyní dokazuje skutkem, že roce a
to nesnad obyčejnou, nébrž svrchovanou do
sebe má “Všichnizajisté neduhové, všecky

Jeho padnuv, jak Mr., 1, 40. a Luk. 5, 12.,
přiěiňují. Malomocenství, trudovatost, oblitina,

pstrylavost byla vředovitá, strupovitá,nakaž
livá nemoc čtverého rodu, z nichž dva v
písmě sv., se zmiňují, levnější, smíme—li tak

říci, bílá a horší hlízora', egyptská, prokazct
či slonovína. Obojí nemoc přestrašná a nie
ohavná, ale horší byla ta druhá, jakouž i.
Job. 2, '(. sklíěen byl. Počínala s vyraže=
ninou, kteráž se víc a více .rozjídala, až kůže
celá vředovatěla a napuchala, vlasy línaly,
oči pocházely a krhavěly, hlas ochraptěl, a
bídy, veškera nouze, veškeren tělesný i (lu—= z úst smrad se vyvíral. Při vyšším stupni,
chovní svízel, ano smrt sama se Jemu pod= jmenovitě při druhém horším rodubylneduh
robiti musela.. Divové a zázrakově Páně svědčí neuléčitedlným, kosti. veškerý se nakazovaly,
o všemoci, o všemohútnosti jeho, jako se v údové se rozpadávali a odehnívali, mysl pre-1
nich i věčná Jeho láska zračí ,ale jsou oni velice těžkou a zouíanlivou se starala, váhou

lig

klamné Wl, l—íl. Úzdraveni malnmeěnéhd,

celé tělo člověkovo porušeno azkaženo bylo;
odtud i nemoc ta prokazou sluje, Veknihách

bez meškání
!

podala se nemoc aposlechl

nev—=>

duh vůle Páně všemohútné; vůle Boží zajisté

Mojžíš. Lev. 13, 14. zvláštní předpisové nao sám skutek,.. jejžte ehne vyvésti, .v,sobě Za"
lezaj'í se, zvčehož ale nelze souditi, žeby ne— brnuje. Dz' a, stává se, z, 148, 5. Před vůlí

Páně" utekla a ztratila se nemoc; malomo
ccnství se tak málo Pána přichopiti mohlo,
že ho raději, když se Kristus člověka dotekl,
již ani nebylo, an přede všemocnou Páně
vůlí uprchlo.
Vsickni vykladatelé se sv. Ambr. uvá
podařilo. Dí'zajisté historik tento (hist. 5,
G.), žetěla obyvatelův Palestýnyzdrávabyla. dějí, že trojí poráží se tuto blud; slovem
Omylem'tedý' “někteří-mlnvi-li;“že“ lepra' či chci se vyvrací lichá domněnka, že Slovo, Lo=
BQ.ží„,neosobná;slovabuď
prokaza byla obyčejnou Židův nemocí. Po gos byl nemáme
něvadž ale neduh ten chytlav, příchopen a číst s_vvýsledkein skutečným spojena zničují
nakažliv byl, tedy lidé jím postížení odlou— blud "těn; jenžiíírlstu božskou povahu a při
čeně od jiných lidí bydleti museli; odkud rodu odpíral; a posléze "slova“ výstřel r_uku
zmařují tu nesličnou, nepravou'domnenku;
viděti, že slova Luk.___5,„1,2.,jakoby v městě
bylo uzdravení to 'Zázračné""“se'íšdáio,**nem-ůže' žeby Kristus byl toliko napohledué měl tělo.
se přísně bráti; stalo se to bezmála napod= Jak vznešenýmnad Zákon Starýse'tu 'Pán'
m_ěstí_'Kafarnajském,jakož ti prokažcnci po ukazuje! dí Zlatoúst. Zákon Starý zakazoval
naýá'd'e'h'a'východě vně města ve zvláštních prokaženců se dotýkati, poněvadž"“"ji'chřnnee

moc ta u Zidův byla zhusta se přiházela;
jsou to předstrahy a předstižná opatření, ja—
kými Zákon Starý lidu židovskému zdravé
povahy dopomoci hodlal, cožvsejemuipodle
samého 'liacita, úhlavního Zidův nepřítele,

domech bydlejí,

i_ v. __Jerusaléniě__u branySi—

onské .chatrče majíee. ZVIáštnítaké roucho
pro "poznání'jich nesiti, všeho stýkání se s
jinými varovati a tudy těm, se kterými se

mohl ulěčiti, a každý, kdo'se'""rh'al'o'íiióčřiéiío't
dotekl,“nečístým se stal. Tuto ale malomo=
cník sám se čistým stává, poněvadž Nejči—

chceš-Zi, můžeš mne očístz'tí. Ve slově tom

stější se ho dotekl.
S podivením jest, že dále lPán trudova=
tému nyní již nzdraveněmu zapovídá, 0 do
brodiní sobě učiněném mluviti. Viz; abys to
žádnému napravil, vece jemu. l proč neměl
rozhlašovati slávy Boží? Naopak bychom
očekávali, že právě Pán poručí jemu, aby
všady rozhlašoval, co mu Bůh učinil, jak to

víra, důvěra a pokora stejnou měrou najevo
vystoupají, a duchovnímu lékaři duchovní

jistépenzannqvém nmnnzsnnenému,

potkávali, neče'stý, ncčz'sty'přivolávati museli;

avšak .de..modhtebmcechodwahzvlastni-m1
sto tam majne; '
""""Píókážěhec či malomocný tento,o němž
tu Matouš mluví, o Kristu vznešeně smýšlel.
On padá před Ním na tvář a vece: Pane,

mzdu

Boha;

v nich

podává

11jiné příležitosti velel. ULuk$,ó9

aby vypřavpoval,'___čeho"ÍBůhmu
Nedíš„..-_—P229,.s$.-_,qu__mne

většího cosi o Kristu se domnívá.

za—

byl uštědřil,

Proč'tédy tuto Pánopaktoho velí? Rozličné

udávají se toho příčiny. Nejprve, že Pán
Pánu toho na vůli nechává.. nechtěl, aby uzdravený,——
čeho se obávati bylo,
Tudy sv. otcově za příklad, jak na modlit-= v pouhém takovém vypravování zabřednul,
bách vůli Boží odevzdání býti máme, jej vy k obrácení vniternému neprohlídaje, jakoby
stavují, Pán vyslyšev prosbu jeho vztáhl tím rozhlašováním byl zadost učinil všelikě
ruku a dotekl se ho, což neznačí jiného, leč žádOsti Páně. Druhé, chtěl Pán dáti příklad
že na něj rukuqvlpžil k udělení jemupože:
tohos co .hořeji...sám učí .o neroztrubovam
hnáni, “jak z Luk18, 15aIvít.""19,"'l'3„"vý4 skutkův našřčli' ""a"-"
Td"
*výkčiíáiiání j ich v tiíjnó's'ti
Nedí; „Očisťptgzdrnvc mne; pokora jeho do=

kona'líristu

svítá; Mohi—lid“ uzdraviti jedním „slovem, „ale
přičinil tento vněšný __výkonnejprve, aby víře
jeho nějak přelask'avo'u 'měrou ve střílí vešel

před Bohem. Hlavný ale důvod, zdá se, byl,
aby vyvaroval všeliké pozornosti avšelikému

a jí pozdvihnul a povýšil; za druhé aby tak
již napřed vyvrátil nedouku tu, která v No=
vém Zákoně co v duchovní církvi žádných
obřadů připnstiti nechce. Chci, přidává Pán
ke svému rukou požehnání, chci, buď číst.
Prorpci jiným spůsobem činili zázraky, než

šléilkou'o počasném a slavném království
Messiáše docela proniklý a takořka prosáklý
byl přenáchylen, veřejný pokoj rušitia zboua
řiti se, idey o duchovném mysli a mravů
obnoviteli nepochopujíc, Tak zajisté vidíme
Jo. 6, 14. 15., že chtěli Kristaučinitikrálem.
Proto velí, mlčeti o tom, knězi toliko aby o
tom pověděl, tak se při tom chovaje, jakoby

tuto Ji'áníavidíme vykonávati, oni danou sobě
mocí, Pán svou vlastní mocí divy činí; oni
vzýváním.jména _Bgžího, Pán o svénjmě je
vykonává. " "A"slevu Páně

nezůstalo

v_„_l__idu__hnut_í,
jak

Mr.

1, 45. viděti.

Lid my—

přirozeným během byl ozdravěL Jdi,

vece,

bez 11— ukaž se knězi a obětuj dar, kterýž přikázal '

spěchu; tudíž očištěna byla trudovatost jeho,

Mojžíš na svědectví jím,

To pak oznámili

ííd

biatouě bill, uma. bzdraviení malomooněho; 75—33.sluhy setnškovd,

kněžím velel, aby dokázal, že nepřišel zrušit
“zákona, nébrž ho naplnit, jakož abynemusel
prokažný vně města přebývati, nemoha před
dovolením onoho kněze dosáhnutým vobydlí
své se vrátiti. Aby právě do Jerusaléma
putoval pro ukázání se kněžím, jak se zdálo
vykladatelům, nebylo potřebí, an kněží také
jinde zdržovali se a dle pozdějších podání
po krajích vys'ýláni bývali; ovšem pak "ale
potom, když za očištěného uznán byl, do Jen
rusaléma musel pro obětování darů, jenž při
takové příležitosti přikázání byli. Di mu
Pán: Jdi, ukaž se knězi a obětuj dar., kte

ač Íd'ementi ku kněžím podle příkazu Jeho,
abychom vyznavše se odpuštění dosáhli.,
To se dálo na cestě. Jiný div dál se
v Kafarnáu městě, o němž ihned mluví .sv,
Matouš,

5. Když pak vešel do Kafarnáa,
přistoupil k Němu setník prose Ho a'
řka: 6. Pane, služebník můj leží doma
ochrnulý, náramně se trápě, 7., l dí
mu Ježíš; Já přijdu a uzdravím ho.
8. l odpověděv setník řekl: Pane, ne=
rýž přikázal Mojžíš na svědectví jím., Po—
jsem
hoden, abys vešel pode střechu
něvadž praví dar t. j; obět, nemohou se roz-—
mou, ale toliko řekni slovem, a nzdra=
uměti dva vrabco'vé, z" “nichž"jeděn'žabit,
druhýv'k'rvi“jeho s hyzópem a jiným pří ven bude služebník můj. 9. Neboť i já
slušenstvím zmočen, načež krví tou sedmkrát člověk jsem pod mocí postavený, maje
člověk ozdravělý pokropen byl. 'll'o zajisté pod sebou vojáky; a dím tomuto: Jdi,
byl obřad předchozí, načež očištěnec ještě
po sedm dní vně zůstávati musel. Dar ten, i jde; a jinému: Přijď, a přicház'; a
o kterém tu řeč jest, či oběťta sestávala ze služebníku svému: Učiň toto, a činí.
dvou beránků .a._._z,
j„ehněte, ze_tří.desetin b_ělné 10, Uslyšev pak to Ježíš podivil se a
mouký'"af"'j_ó„,'.f_mírkýf_oleje-Lev. “id, 10„, což jdoucím za sebou řekl:
Amen pravím
všecko“zvláštním, :zevrubně předepsaným spůn vám, nenalezl jsem tolikě víry v israa
sobem se obětovalo. Spojení slov posledních

na svědectví jím na sporu jest a podle roz—= eli. ]l1., Pravím pak vám, že mnozí od vý=

ličné vazby ovšem také smysl slov těch roz
liěen býti může. Ustroj věty žádá slova na
svědectví vázati se slovem obětuj, či přines,
nikoli ale se slovem přikázal, ana by věta
jinak slouti musela. Tu všaktázati se přijde:
Komu na svědectví? Kdož jsou ti, kteří slův=
kom jím se rozuměti mají? Jsou to kněží,
jak se některým vidí, kteříž vykládají: kně—
ším na. svědectví,.t, i...aby., oni eset
_že m'a-"
\

chodu a západu přijdou a stoliti budou
s Abrahamem a s Izákem a s dakobem
v království nebeském, 12. synové však
království vyvržení budou do tmy vnější;
tam bude pláč a skřehot zubů, 13. l
řekl Ježíš setníkovi: Jdi a jaks uvěřil,
stáří se tobě., lí ozdravěl služebník v tu

hodinu,

lom'ócn'ý'““žáiži'akemi"ode_Kristá 'by'i' uzdrave'n,

a tudy aby jim (kněžím) námětek ku věření
v Krista dán byl; aspoň aby ti, jenž Kri—
stovi nejvíce odporovali, prvními svědky divů
Kristových se stali, Ale výklad ten potýká
se s tím, že Pán přikázal mlčeti odivuazá—
zraku; lečbychom řekli,“že" měřidlo rozkazu
Páně mlčeti jen na ten čas, ažby od kněží
výrok dál se, načež volno bylo trudavěmu
svědectví o Kristovi a o zázraku Jeho vy—
dati. Tak někteří v skutku věc pojímají, ale
jim slova textu zhola nepřisvědčují. Tudy
jiní rozumějí slovem jím veškerého lsraela,
anot zájmeno jím bez vazby stojí, a vyklá

Nový důkaz moci Páně, nový a řekii
bychom nejvýtečnější, vzor víry a pokory,
jehožto cenu církev-tak sobě Váží, že ""lev
od pohana toho“ “užitých““při nejsvětějším dm
konu svém užívá. Nadto setník—“resta,-nevem

jest lásky blíženské, an o sluhu sveho takto
se staral, an znal plniti, co dí písmo Eccli.
33, 31,2 děláš-li čeledína věrného, budiž tobě

jako duše tvá a jako s bratrem tak sním na=
kládej, Těmi ctnostmi bez pochyby sobě zí—
skal těch milostí, jakých i hned ode iPána

dosáhl; ač ovšem i ty ctnosti jeho z milosti
Boží pocházely, an každé dobré dání dle Jan.

dají, lidu., celému. ..na..svědectví,- že totiž v skut—

1, 17. od Otce s hůry jde.

ku člověk teněistjest,

náu 4, 13. řeč byla,

aby lid neobáva1___
se

již s 'ním"se družiti; občt'ta byla zajistédů
kazem lidu od Boha daným, že prokaženec
ozdravěl.
Od jakživa v církvi svaté malomoeonství
obrazem hříchův sloužilo, jimiž každý člověk
sklíčen, jichž nás ale nebeský lékař zbavuje,
Evang. sv. Mat.

O městě Kefar—=

Setník ten, kterýžto vměstě tomto Pánu
s prosbou ve stříc vesel, byl pohan, jak z
v, 10. viděti, a byl bez mála ve službě Hee
róda Antipý, jehož krajiny velikou částkou
od pohanův obydleny byly a kterýž“ mnoho
eizinců ve svém vojště choval; byl, jak slovo
tí

iM

diatouš “Wii, „?>—iš.iizdraveni sinhy šetnikdiíá;

setník samo dí, předložen stu vojínův.. Sv.

Lukáš o setníkovi jednom ?, ihpodobné věci
praví a spor veden o tom, zdaliž tatáž udá"
lost od obou evangelistův se vypravuje “čili
jiný tam příběh to jest. Matouš dí, žesetník
ku Kristovi přistoupil, Lukáš, že k" nemu
pcsiai'uejprv představené židovské, potom
přátely svoje a spolu že vymlouval nepřibytí
svoje, poněvadž hodným se toho býti nesou-=
dil. Matouš vece, že setník prosil Krista
neehoditi; do „domujehd ant toho není hoden;
Lukáš, “zepřdsiiýábý přišel. 'll'udy někteří
pro ty rozdíly dvě rozdílné události počítají.
Leč veliká část, ano celá řada veškerých jiných
vykladačů příběh obojí za tožný pokládají,
Mohou zajisté ti napohlední odporové snadnou
měrou uklizeni býti, Povstala ta zdánlivá
potýkavost odtud, že Mt. k Zidůrn co čte
uářům evangelia svého prohlédaje to přijal,
co se pro ně hoditi mu vidělo, Lukáš však
pohany co čtenáře před očima majetěch věcí,
jenž pro ně zajimavy a poučny byly, mlčením
minouti nevolil. Z počátkuposlalsetníkpřed
stavěné, potom přátely své, jak Lúk'ášp'difídá;
posléze když....nemoeharmala, sále. Vydal' se

zde ale nabídá se přijíti: přijdu auzďravím
ho, Příčina rozdílného toho chování se Páně

neleží jinde, leč v povaze prosebníkův; kde,
víra silná, tam Pán tudíž sepbírá; kde víra
na váhách, tam—'ještě"'"“žkušěiiáfočištěna a pou

výšena býti musí. Setník slyše, kterak Pán
strojí se vejíti do domu jeho, true takořka
pokorou a strachem, jakoby se mu přičítati
mohlo, že on té prosby, aby Pán k němu
došel, se opovážil, a tudy vyznává nehodnost
svou, jako druhdy Petr L. 5, 8. Odejde" ode
mne, cm jsem hříšník. Dít: Nejsem hoden,
abys vešel pod střechu mou.; ale přidává, není
toho při 'li'vé moci ani potřebí, nebot slovem
řekni toliko, a služebník můj okřeje; nenípo=
třebí ani příchodu Tvého, není potřebí mnohé

řeči, jediné slovo stačí k uzdravení jeho. l
vede tu, aby Pána o své neobmezené důvěře
přesvědčil, důvod od. mala k veliku, příklad
ze svého stavu bora, Di: [ já jsem člověk:
pod mocí postavený, maje pod sebou vojáky;
a dámtomuto: jdi, ijde, a jinému: Přijď, a
přichází, a Sluhovi svému: Učiň toho, a činí.,
Chce tím říci: Já jsem důstojník__„do_s_ti_
pod:

řízenýla jiným vyšším podrobeny, avšak maje

na" 'čěštii,"*jak""Mšitoušpraví; “aněWjak se sv,

pod, sebou „vvi-in): ..,„s_10.vem.._.mlil.š9„“111
pťónár

Augustinovi vidí, on sice nepřišelosobně,ale
přišeiskrzeÍ jih'ě podle právně zásady, že co
kdo jinými'vy'koná, to se pokládá, jakoby to
byl sám osobně učinil. Ze však u Lukáše
predstayení„židovšttřána prosí,. aby přišel?

ším á'dóehážíni tudíž toho, čeho “jsem dov
stati chtěl. Cim více Tobě to se ve Tvém.
oboru díti bude. Pokládá Krista pánem, je—
hož jak všecky Věci, tak zvláště — o čem
nejblíže myslel ---—neduhové co sluhové (ne-
vhodně někteří o andělích to, vykládají) po—

to _"šáhiib sve 'újn'i'ě'činili, nebyjfš'e'od šetn'íka
takoýým'pošíeisítvíme-pověřeni. Cinili to dílem

slouchají, na okamžika na pouhé slovo vůli
žnedůvěry, žeby Pán iod dáli působitimohl, jeho vykonávajíce. Viděl zajisté na vlastní
díl'ě'ínz marnosti, aby dokázali, jak mnoho oči, kterak nemoci všeho druhu od Krista
u Krista mohou; tudy také přidalijej hodna pouhým slovem zázračně uléčeny byly a tudy
býti návštěvy Páně, poněvadž lidu israel
ského přítelem jest, a jim synagogu vystavěl
ze svojí mohovitosti. Učinil setník to buď
z volikoduší Rímanům druhdy neneobyčejného,
ač za dob oněch již přeřídkého; aneb raději,
jak důvěra jeho k Ježíšovi zřetedlně tomu
nasvědčuje, z nábožnosti, ' oddanosti a při
vinulosti k úctě jediného Boha, jak to nám—

zavíral—)že má. do Sebe..,.zvláštnínee.„kteréž
neduhové "tudíž"“"posldš'ni"jsou "tou aspoňině
roug'iaif icho. Podřízeni,.vojínovd.poslouchají.
Duvedení-ua =*pnrerae šlyše '“Ježíš'jšbď'ím'l
se a jdouoz'm za sebou řekl : Amen praním
vám, nenalezl jsem tolz'lce'víry v Israeli. Po
dobným se stav nám jiným člověkům (R. 8,
3. Fil. 2, 7. Hebr. 2, M.), jimž často mno—
tom. při Korneliu shledáváme Act., 10, 1. Set—' há věc s podivením vychází, i Kristus diví
ník ten dí aneb dal říci:: Služebník můj leží se; diví,.Siš ale ne co nevědomec, nébrž „co
ochrnulý, což značí budí vlnou zlámam', aneb ledví za _„,SITdGi,po,.vě.d_o.mec
a útroby zpytatelý
značí mrtvicí sklíčený, šlakem poražený, anat U“druhých lidínečinila setníkova řeč dojmu,

paralysa zhusta místo apoplexie se klade;
nemoc nebezpečná byla, ant' již umíral L.
7, 2. a tudy bez mála raněn byl mrtvicí.
Služebník ten byl pánu svému velice mil a.
drak, jak dí Luk. 7, 3„ O dobrém sluhovi
Sir. 7, 23. dí, že má býti pánu svému drah
co duše jeho.
Co Pán nato hned odpovídá, nám bez po=
divení nemůže vyjítirášindy odpovídá na po.,
dobnou prosbu, Je. 43501, Jdi, 3y7zúqújárie;

poněvadž hloubí a váhy její ceniti neuměli;
ale Pán. poznat....a.,chnix.,-XíI-L1a--tuf=-fPf-0=n-á-Ší=-u'

znání__jsvojenad hodnotou její. Tak se krásy
obrazu, "j"eh0'ž"líd obyčejný nevšímavě pomíjí,
znatel často ani nasytiti nemůže.
Ale kterak dí Pán, že podobně víry v
Israeli nenalezl? Což apoštole, což blahosla—
vená Panna? Snad-li výše nad ně stojí víra
setníkova? () přeblaženě Matce Boží tu řeči

býti a porovnání díti se nemůže; platí také

Matouš vlis, 5-13.

_).f

MŠ

Uzdravení sileny setnžkava

tu, co sněm Tridentský vyřekl o ní, že se j , jakož u veškerých národů stolování vým
nikdy nezahrnuje tam, kdež o hříchu řeč znakem radosti, blahosti a přátelského obco
jest. Ta zajisté, která Slovo Boží, Krista, vání jest Proto Pán obecného toho mluvení
Syna věčného porodila, měla vědění o Kri užívaje dí, že nejzazší pohané účastni budou
stu, kteréž veškeru víru převažovalo a né království nebeského, a že hned pod-ie arci
jakým spůsobem již předujímala vidění bu= otcův jejich místo v radosti věčné obdrží,
doucího věku. Nenašel jsem, vece Pán, a ze ant synové, jimž náleželo místo to, a kteríž
slova toho jde již samo sebou, že výroktýká pohrdaii pohany a je za nečistékladouce ani
se jenom těch, jenž s Kristem Pánem po= s nimi jisti nechteli, do tmy zevnější vyvr
zdeji se stykli; a tedy se jimi neobstihuje žení budou Synem něčeho sluje, kde se, z.
Panna Maria. O apoštolích ale nevíme, proč toho zrodil & právo _k'_
tomu má, či kdo k
bychom tu výjimku činili, ješte Pán jim sám něčemuincen jest a takořkana to zrodii
často byl malou víru vytýkal, a ješto víra se, aby něčím vládl. Na př. synové vzkříšení
apoštolů při samém Páně na nebe vstoupení L 20,26, kteří se vzkrísenípriucastm' Mt
ještě nebyla se cprostila prímětku židovského 9,15 synovésvatebne světnice t. j hosté
o pozemském království Messiášově. Setník svatební, přátelé ženichovi. Tudy synové Bon
náš nebyl předsudkem tím nakvašen a ja žího království jsou ti, jimž ono pnnalezr,
snými zraky prohlídal ke světlu, Kristovi, jsou to Židé co domacmm rise nebes ješte
a bez předujetí přivinoval se k Němu, mi naproti tomu pohané jséu cizinci, práva pri
losti Boží, jenž v Něm působila, závady a tom nemající Ef 2,112
závory žádné v cestu neklada. Proto církev
Tmy; zevmftrnz' se kladou podle obyčeje
uznávajíc výši, vznešenost a horovnost víry tehdejšího, kdež hostiny večír držány byly
jeho, jak jsme již zmínili se, slov jeho při při svícech hojných a mnohých lampách, an
nejsvětějším úkonu svém užívá.
vně tma bylo; tudy kdo vně se nacházel., v
Avšak jiní přece Slova.: nenašel jsem tomnosti nalézal se, a kdo ven vyvrhnut byi
cáry tě v Israeli berou obmezeně toliko () z večei'adla, ze světla do tmy se dostal.
israelitech oněch,kterlz ode ána uzdravení Světlo při hodech jest obraz světla věčného,
byli z nichzto áden takou VJI'OIIa důvě= věčné blahosti v nebesích; tma vně či venku
rou ku Kristovi se nenesl,.jak pohan tento. kromě večeřadla jest obraz věčné tmy vtrá—
Byl pohan ten,v skutku nejkrásnější. výkvět pení pekelném,
Ale Pán'nespokojuje se s tímto zápor-=
celého nežidovstva a prvotina lidí ke Kri=
stovi z pohanstva obrácených, a Pán v něm ným pokuty vylíčením; on kladné taky při-»
viděl representanta či představovatele ve—
činuje, an
skřipo_tzubů
slyšídí:seKole
pláčpláč
pro aztrátu,
kterou jest.
utr
škerých těch nesčíslnýchzástupů, kteříž brzo Pldčem
se měli k víře obrátiti. A tudy, po lidsku pěl., značí se pozdní neplatné pvkani avzly=
mluvě, hled svůj do budoucna rozšířiv, dí: kání; skřzfggotZubů znamená bolesti _aútrapy,
Pravžm vám, že od východu a západu při kteréž tam podnikati přijde, anot ve hroz—
budou pohané, a stolitz' budou s Abrahamem, ných bolestech zubové kiečovitě skřehotají,*
Izákem, Jakobem, synové království ale vylou— očividně to obrazové jsou,
Takto neblahý stav těch, kteří sami vlastní
čeni budou i_Jvojí _proroctví _obsahují slova vinou do něho se dostali, mimochodem krátce
žení Židů. """"
lízaka, Ja avšak význačné vylíčiv obrací se k setníkovi
koba, arciotce a praroditele celého národu, a vece mu: Jdi, a jaks uvěřil, staň se tobě.
s nimiž Bůh obcoval přátelským spůsobem, Nejde již do domu jeho, an podle můj/jeho
a jimž veškera přislíbení dána byla; ti za duvery mu odpiacuje..Veni on, že Pan také
jisté první místo v království Božím zajíti v neplquÍHtost; uzdraviti může, i uzdravuje
měli. Vece: od východu a západu, aby ve= ho v nepribytí; všeliká pritomnost zbytečna
škery zahrnul krajiny a veškerý národy, an byla, an zdrávo již bylo téio sluhovo v tu
výraz ten stojí protivou slov: synové href= hodinu t. j v těh. okamžik, a spolu zdráv
duch setníkův t j. věrou naplněn byl aPán
lovstoz',t j obyvatelé a členové říše Boží, nad
to všelikého oslavování ucházel. Jasně
Židé Neupírá Židům práva synovství a dč=
dictví, ale to jistí, že zbaveni budou práva prosvítá odtad nauka, že kolikdomaine, to_li
toho a že dědictví to přenešeno bude na obdrzujeme_a__sice
netolikoorosebe nebr
pohany; což ovšem tím bolestněji a, poně taképro ty, zakteréž musimeskrze tuvnu
vadž toho zasloužili, tím nepočestněji na ně a lasku ktera se ve.primiuveprojevuje,
Jedno uzdravení učinil.Kristus Pán vně
doléhalo. Království nebeské, věčné blaho=
slavenství v písmě vse často, připodobňuje ' města, jiné v městě samém. Nyní vypravuje
hostině, jak na př. Z, 16, 16, Joe, 25, 6, a Matouš o třetím, jež učinil v domě,
...—__.
—.._..._
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Štíaiouš Wil, íta-W., Uzdravení tchýně Petroíiý;

€*:

za ruku a povelel zimnicí estaviti ji. A
tudíž povstavšz'posluhovalajzhn, zdraví
trova, nzřel tchýni jeho, ana leží a má tchýně
své k službě Páně obrátíc a tak vděčnost
zimnici, 15. l dotekl se ruky její a svou prokázajíc; posluhovala ustrojivši, čeho
ustavila ji zimnice; i povstala a poslu— jim k zotavení potřebí bylo., Přikázal zimnicí,
hovala jim, 16. Když pak byl večer, dí Luc. 4, 39., kdež se zimnice jako nějaká
přivedli Jemu mnohé běsníky a vymítal nepřátelská moc zosobňuje. Sv. Ambrož. o
brací nemoc tu tělesnou na nemoci duchovní,

114. A přišed Ježíš

do domu Pea

duchy slovem a všecky zle se mající

uzdravil,

1-27, aby se naplnilo,

což po=

vida v palčivosti zimničně vypodobněnu pai—

čivost vniterných pochotí, vášní a náruživo

vědíno jest skrze Isaiáše proroka řkon stí. Zímníce naše, 'vece, jest vílítost, zimnice
cíhoz On mdloby naše přijal a neduhy naše pýcha"'“jesů"Zimníce'""ndš'e'Eiiči) jest. A
naše nesla

ovšem" nám prositi přijde, aby zavítal Pán do

domusrdcenašeho

v nejsvětější Svátosti 'a

zimnicí a .horečce'duchOVé vyjití povelel.
Toho dne ostal Pán v Kafárnáu městě,
z podobných míst 11Luk. 4, 32. a Mr. 1, 22.,
viděti, v městě Kafarnáu, a nelze tedy my— kam se byli z okolí nemocní přihrnuli, aby
sliti na Betsaidu, žeby tam, kdež vlastně uzdravení byli. Večer, když Slunko zachán
dům Petrův byl, se byl Pán obrátil.. Jaký zelo, L. 4, 40. přivedli mnoho těch neduživ
to dům Petrův? Rozliční rozličně se domin cův ku Pánu, a vyvrhnul ďábelství a nemocné
něli. Sv. Matouš, zdá se, nám tuto na ruku všecky uzdravil. Jak s večerem tmy a zimy,
dává, co“o domě Petrově smysliti. Mluví o bolestí a hříchů i skutkův'temnosti přibývá,
tchýni Petrově a tudy namítá, že ten dům tak tu k večerou lidé všelikýmineduhy sklí=
bez mála patřil tchýni jeho aže sluje domem čení a dílem od d'ábla posedlí více a více
Petrovým, poněvadž se tam Petr zdržoval, hrnuli se ku Pánu pro dosažení od Nčho
kdykoli do Kafurnáa přišel. Jiným ale se pomoci. A Pán neustával láskou se jim pro
vidí, že to druhdy býval dům Petrův a On— půjčovati. Bylo to, jak 2 Mr. 1., a L. 4. vi
dřejův Mr. 1, 29„, jehož nyní, Páně apoštoly děti, v sobotu; protož byli také tak dlouho
se stavše, se vzdali a tchýni dotčené přepu— čekali, n'echtějíco nijak soboty rušiti. Fari
stili. Tchýně, jak slovo značí, byla matka seově ovšem domněli se, že uzdravování v
manželky Petrovy; Petr zajisté povolán byv sobotu se díti nemá; ač jinak smýšleli ti,
za apoštola, již ženat byl. Manželka jeho kteří nemocné měli, jinak smýšleli nemocní
sloula prý Maria aneb dle jiných Perpetua, sami a jinak učil a činil Pán, a uzdravoval
jíž potom se odřekl, an služba apoštolská v sobotu a tedy spůsobii, aby'lidě uzdravení
mu s ní přebývati nedovolovala. O ní píše radosti se přiúčastnili, kterouž v den po
Klement Alex. v knize strom. 7.11, 63. a z svátný radovati se přikázáno bylo. Přece ale
něho Euseb. hist. 3, 30.: Petr _,uviděv,.an čekali raděj, až bylo po sobotě Mr. 1, 32.,
manželku inner-na smrt..vedou, velmi radoval Kolik jich bylo, nevíme, ale že jich mnoho
semz toho povolání jejího a domů se navrá— bylo, všickni tři synoptikově na um dávají.
cení. A protož ji těše a napomínaje jménem Mr. l, 33. vece, že veškero město tam sea
ji zavolal řka: Ramataí____na_Rána. O dceři bralo se přivábeno byvši divy a řečmi Páně,
také Petrově jménem 'Petronille *še staří spi a tím stalo se toli svědků divů těch. () běs
sovatelé zmiňují, kteráž *vpánenství živši co nících 4, 24.
V tom pak neduhův uzdravování a běsů
mučenice krev „za,Krista vylila! “v "tom"na:“
mě Petrově také Pán při svém „v Kafarnáu vymítání spatřuje sv.. Matouš naplnění pro—
pobytí se zdržoval, a na oko viděti, že kde _ roctvíJes.53, 4., kdež čteme: Odiíal mdloby
Petr, tamiJežis,_je_st-,___ještoPán lodi, domu, naše a neduhy naše nesl. 0 místě tomto
osoby,"siovern všeho majetku Petrova za náv zabíhá vykladatelům nesnáze, poněvadž v
stroj svého působení užíval, čehož u jiných jiném smyslu béře slova ta prorokova sv,
apoštolů neučinil.,
Petr l. 2, 24. a v jiném tuto sv. Matouš.
Tam pak v tom domě ležela nemocná Různost záleží v tom, že sv. Petr mdlobami
zimnicí sklíčená ta tchýně Petrova; zimnice a neduhy rozumí hříchy, sv.. Matouš ale ue=
byla těžká, jak Lukáš 4, 38. ,ueyálcp ji na-= moci těla; nápotom slovo nesl běře sv. Petr
zývá, názvem u lékařů, k nimž L. náležel, ve smyslu tom, že na sebe přijal a na svém
obvyklým. Pán vida ji strádati, dříve než těle nesl ty duchovní neduhy'naše, sv. Ma—
Ho kdo prosil, ne o své vůli, něbrž na pro touš ale slovo to běře v tom smyslu, že ne
sbu, jak výslovně dí Lukáš a Mn, přistoupil duhy naše pryč odnesl, oddálil, zničil. Avšak
k ní, a stoje u hlavy její (L. 4, M.) ujal ji zbudeme nesnáze tě povážíce, že prorok

Uzdravení tchýně Petrovy dále se, jak

ll?

Matouš Vili, l8-—-22, Dva učeníel se hlásí ku Pánu.,

užívá slov takových, jichžto ohšírný smysl lepší svého stavu opečování ustoupiti přijde.
obojí stránku zahrnuje, iduchovníi"tě'l'esnoul“ ""Leč o tom jsme již nejednou pověděli.
Béřeme'li řeč jeho doslovně, 'bhd'erneÝ-jifdle
Když ale 1Pán právě na odjezdu byl,
znění vykládati o neduzích tělesných a jich došel zákoník jeden a nabídal se Jemu za
odnětí, jak sv. Matouš to činí; béřeme—li učeníka k ustavičnému s Pánem chození a
obrazně a rozumíme—lito, co obrazy těmi u Ho následování. Jede-n, dí sv.. Matouš., an
proroka mysli naší spolu se naskýtá, budeme drahý následuje hned na tohoto prvního dea
slova ta slyšeti o, nemocech duchovních, t. j. leji. Nevysvítá, zda učeníkem Páně již byl,
nepravostech a o snětí jich Kristem na kříži. a tu ve třídu apoštolův se zamlouvá; zdá
Obojí stránka také k sobě patří, jelikož ne= se raděj, že posavad Pána dalek byl, nyní
duhové a nemoci jsou netoliko následkově ale divy a zázraky Jeho navnazen jsa av.
hříchu, an by neduhů'“nebylo,“kdyby Adam Pánu Messiáše p_oznav _nadál se tudíž dojíti
nebyl zhřešil; něbrž nemoci ty jsou také všech" výhod a dober těch," jichžZidě od
——-—
__.
.__.-—___.._._._,._

obrazové q„__podob_enství..n.?duhův. duchovním,

M_essiáše v nesiičné'm'domnění

jakož i předvěs'ti"'a' předejmové trestův'a pio
kut věčných. A na obrat odnětí těch ne
duhů bylo obraz a pšeílvšěělš,že se lidu ode
Krista odpuštění hříchův. dostane: Ještě pe—
znamenati přijde, že vykladatelé někteří slyší
proroctví to Isajášovo o soustrasti, soustrá—
zni, spolutrpení a útrpnosti, čehož jakož i
jiných tu zbytečně činěných, “nedůležitých
poznamenání při své váze necháváme, dále
k slovům evangelisty pílejíce, Přidáváme
jenom, že Pán křehkosti naše nosil a snosz'l
a) přejinačiv povahu jejich a pokutu v pro—

dětito z odpovědi, kterou mu Pán úmysly
jeho, ač tajené, pronikaje odvětil, na ptactvo
podnebeské a na zvířata lesná odkazujíc,
jimž útočiště, útulku, sebrány a odpočívadla
se dostalo, jehož Pán lišiti se musí, Lišky
doupata, ptáci hnízda mají, vece, syn člověčí
ale nemá, kde by hlavu položil.

očekávali, “Vi—

Nebéře pří—

kladu od domácího dobytka, poněvadž tento
u člověka záštity a úkrytu dosahuje.
Jak neočekávaná

byla odpovědí tal

„I'-“ak

zaraziti musela člověka po bohatství bažícího,
a po dobrech světské messiášské říše pra“
středek k nabývání, zásluh pro'miěniv"';"'b)bel—. hnoucíhol Nadal on se, že Kristus veškerým

ňavhanu apetii'p'upřilípanou strastem, chu světem zavládne, a tuto slyší, že ani na kře—="
době, nouzi a podobným svízelům; c) milo=
sti ke snášení běd a trudů nám vymohaý—
VIV

čej nohy (Act. 7, b.) majetku nemá!

Bez

málanato.lřána„ ZholaOpustit. an Matouš
dále o něm nezmiňuje se; ""U'čenec ten po=

18. Uzřev pak Ježiš zástupy mno— hodlněho, stravného apoživněho života, slávy
hé okolo sebe, velel přeplaviti se přes a bohatství hledal, ješto Kristus všeho zboží
moře. 19. A přistoupiv jeden zákoník prázen jsa, jedině ku spasení lidstva prohlěo
řekl Jemu: Mistře, následovati budu daje a jemu docela až na tu ohavnou smrt

Tebe, kamkoli půjdeš. 20.. l dí mu do
žíš; Lišky doupata mají a ptactvo ine-=
beské hnízda, ale syn člověka nemá,
kdeby hlavu sklonit, 21. Jiný pak z
něeníků Jeho řekl Jemu: Pane, dopust
mi prvé odejíti a pochovati otce svého.
22. Ježíš ale řekl jemu: Následuj mne,
a zanech mrtvým pochovávati mrtevce
svoje..

Zástup„_náram_nýpřihrnul se ku Kristu,
uslyšev o zázracích Jím činěných, a nebylo
bez nebezpečí, déle dopouštěti, aby víc a
více lid se shromážd'oval; dalo se obávati,
že ku politickým záměrům nadužije přitom-=
nosti svě. To zdá se býti nejbližší příčinou,
proč Pánno onu stranu převésti se dal, lPři
čemž jiné “příčihyi'he nevylučhjí; chtěl Pán
také ujíti chválení a oslavování a všem dáti
příklad, kterak hluku světa se druhdy uprá=
zniti a v samotu pro sehrání mysli a pro

kříže se věnuje noci, ač po celý den. kázaw

ním se unaviv, na modlitbách trávil a po
tom pracném namáhání neměl, kde by od—
počinul. To přelaskavé a přemilosrdné Páně
všeho statku zhostění-se a v chudobě chodění
má něco nad míru. lahodného, potěšivého a
důležitého v sobě, a odjakživa náramnou
mocí na útroby lidské působilo.. Pán všeho
světa odřekl se nejmenšího 'majetství! E
kdožby tu měl sobě střádati poklady svět=
ské? Jest chudoba chot Páně, dí sv. Frána
tišek Saleský, kdo'žby ji'" neměl zamilovati?
Zamiloval ji přede všemi onen seraf

v lid—=

ském těle, sv. František Assiský. Záleží
trest její v nepřilípání srdce ku zbožím světa
tohoto. Leč'liabychom 'nezabíhali daleko, při-=
pomínáme ještě jenom, že z toho Páně pří-=
kladu jakož z tohoto a jiných (Mt. 19, 21.
Mr.. 10, 29. L. 18, 33.) výroků. Páně zazdálo
se některým, _že_ebudoba..en-ějšávšempotřebná,

kde spasen býti žádá, čehož ale církev nikdy
neučíla, ano učení takové zatratila, chudobu
dobrovolnou mezi radí,...hlřnnselioké položíe..

datově vvn, lil—22: (ši dvou učeníolnh. 23—27. [Utlšenl hun-ře.

Pán o sobě užívá zvláštního Výrazu eye
nem člověka„synem člověčímisebe nazývaje,
jakýmž ale od, žádného jineho neprozván,
vyjma jediné mlsto Agh 7,055., Neznací vý=
raz ten pouhého cloveka, jakoby Pán byl
tak se pojmenoval jen bud' pro vyjádření
skutečného

a nenapohledného

__
_človččenství

svého, hud pro pronesenf pokory; " Aniž" se
lPán tak. nazývá ohledem Adama, jakoby tím
chtěl naznačiti, že co člověk otce nemá z
panny pošed.. Aniž proto jen tak sluje, po
něvadž včlověčení—sestředem spásy lidské a

“*ýše on smýšlel o Pánu, než zákoník

pře—

dešlý v. 19, poněvadž jej Pánem nazývá, an
ten tam jej mistrem jmenoval-. Ale kdož on
byh o tom nevědomost vyznati musíme. Jaka
koli jest., z obou výkladů patrno,že Pánlásky,
přítulnosti a vděčnosti k rodičům tuto ne—
zapovídá a že o setkání se a Sporu povinw
ností řeči býti nemůže. Ale ovšem jde vše
lijak odtad, nechat k tomu aneb k onomu
náhledu se přivrhneme, že následování Pána
všechněm..věcem „jiným„r.řeekisié'&zemzdv
kdež 'bdéPána 'p'ovOlánbyl, sek tomu, byť

její neobchoditedlmu'a nevyhnutedlnou vý— se to i s opuštěním rodičů dále., qu_e9_„__ehotně
minkou bylo.. Nébrž toto zvláštní Páně sebe propůjčiti má? mel....„kde rodičů... vyse vede
pojmenování má základ v proroctví paniela Pána a přikázání jeho sebě 'váží., dravost
7., 13., kdež o Messiáši dí se: Viděl jsem za ducha pronáší. Proto veco Pán: Zanech
vidění nočním, a aj, v oblacích nebeských pří= mrtvým pochovati mrtvé svoje, V příšloví tomto
cházel jako syn člověka. Nevylučují se při na oko novořekém slovo mrtvý po prvé má
tom dotčení svrchu ohledové9 ale hlavný dů význam obrazný a znamená
lidi _.mrtv„é._..___g._1:9„
."ÉÉ

vod jména toho se klade: Spatřuje se v pro— království____nebes_ká„_j„.ne.y_ěijce; po druhé ale "
zvu tom pokora, vlídnesh lidumilnost, smí má Význam doslovný amrteoceeemřelce značí.
lovnost Páně., ale spolu obsahuje prozev ten Dvojí říši tu rozlikuje Pán., říši mrtvých a
důstojenství Jeho messiášské, aříci můžeme, říši živých; živí nemají se přivinovati k říši
že ve jménu tom milost Páně s. mohutností mrtvých ani s mrtevci obcovati, toho-“jenom
členové říše mrtvých píleti mají. Ty tedy
se políbila..

Učeníka druhého Pán dle sv. Lukáše

39559. sám povolal7 čehož tu Matouš mlčením

pomíjí; načež onen pravé., pevné vůle ne
maje zdráhá se na ten čas následovati Pána,
později k Němu přivinouti se hodlaje. Vece

—--obrátíme—li to k učeníkutomu

——
jakožto

patře k říši živých mne následuj, mrtvým
mrtvé pochovati zanechaje. Kdo mrtvénhřz'sž,
13.613.
...nohi'bení

mrtev(3.11„jiným-azanženatí—...liňůžěo

Velel mu zajisté Pán podle L. 9, 60.':T""'“Ty
Pánu: Dopusť mt" dříve odejíti a pochooatz' pak radějz'jdz' a kaz" královstez' Boží. Menší
otce svého. Omlouvám;zdráháníésyoje věcí „na & méně V&ZmaObH_.sk.llt.k£h£é„lišk.dy pro vy—

pohled nevinnou, “neznas—vanou; chce jenom
dříve pohřebiti otce svého.. Pán „a_le_„_proniká

lolnefnívážnějších opuštění býti musejí,d1

Rehl'í'íf;--marie; iná

predevším“
"věčná

ledví jeho a vidí, že není láska dětenčí a pravda jest, že veškera díla mohou od jiných
svatá k rodičům přítulnost příčinou té prá místo nás vykonána
býti;
k.„_d_í_l__1_1_„_..i„1%$.mí.11
zdné jeho výmluvy, néhrž že jesttoholé vá. Spasení ale my „sami. . osobné... rukuíííiiiilóžíti
hání, __holépovahování, holá "neodhodlá'nost 'a musm;
té "pav—vime “ta'—vyučen—kristal—,'.
n'elih'osjt'ljiOdiiikati nesnáze, jež apoštolství Ped'Ob'nou událost vypravuje nám v Starém

sebou nese. dest to otalování a zítrování,
jakéž všady u lidí rozmařilých,nerozhodných
a váhavých nalézati; apříčina,kterou udává.,
jest zámysl a piáštík, kterým svou ku. při—
jetí břemena apoštolského nelibost přihaliti
usiluje.
Jinvmse. _vidíl..„_žemandátem. dobrým
ninýslem'ďPáha "žádali“ tudíž “po"'iýóhřehlťhtée
svého "následovati Jej hodlaje; žeale l_Pán

Zákoně třetí kniha královská 19, 19. Poručil
]Bůh EliášQYĚ-„JEQIÉQaku proroctví

povolati..

i naleznh'v ho orati vrhnul plášt svůj na něho.
Tedy Eliséus ihned zanechav orání běžel za
Eliášem voce: Prosím., nechť políbím otce
svého a matku svou a pak půjdu za tebou
Eliáš povolil mu věda, že nikdo nezdrží ho
od povolání toho.
Již přistupme k tomu, co se dále 130
nedovolit mu toho, poněvadž on““"iiyífí“"nej mužů těchto odbytí, v čemž se nám věděti
více dojmut a schopen byl, a Pán předvídal, dává, že bez Krista s nic nejsme.
že by záležitosti dědictví jej byly dlouho
doma udržovaly a že by rodina jeho byla
23. A když vstoupil na lodičku,
jej odvracovala ano i odvrátila ode Pána, následovali Ho učenici Jeho. 24., A
Odvolávají se vykladatelé ti na _Clem.,Alex. aj, houře veliká stala se na moři, tak
str. 3, 4., kdež dí, že Filip byl.tehgjěňž'ínezi

apoštoly přijat byv ovsem Páně slova upo—= že se lodička okrývala vlnami; On pak
slechl; čemuž ale nevíme nepříčí=li se to., spal. 25. l niistoupivše k Nčmu učo=

co Jan. 1, 43

o povolání jeho vynravuje.

nici Jeho? zbudiliHo ikonce: Pane3 za—
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tllatoeš Wl, 23—27, utěšeně nedřeo

chraň nás, hyneme., 26. lidí jim Ježíš: mu na důkaz člověčenství svého odevzdav.
Co bázliví jste, malověrcil Tehdy vstav Spal při bouři; jak. druhdy.. Jonáš, náznak
přimluvil větrům a moři a stalo se ticho Jeho. Obraz to velebný vniterného svatého
pokoje a ukryté mocné nad živly vlády;
veliké., 27. Lidé pak divili se řkouce: spal pak na zadku lodi ,napodhlaví, jak Mr..
kteraký jest tento, že větrové a moře 4, 38. praví. l přispěli k nemu učeníci zcela
postrašení, probudili Ho a volali: „Zachraň
poslouchají ltlo?
nás, hyneme. Nebylat ještě tam dospěla jejich.
Mnoho divů již viděli. apoštolé & víra ke Kristu důvěra, aby sebezpečnýmipouhea
jejich v Krista vezdy víc a více vzrostu při-— přítomností jeho mněli, a vidíme je pouze na
bírala. Ale _divevě, jež sv. M. dosud vyklá— tom stupni, jakoby je toliko za bdění svého

dala byla téměřjsamauzdlavovam,

& uče

mohl zachovati,

ze "špjáůítsvěho “tale-="
péče—"“o

níci jeho o' podobných",'skržé""'fforolty čině— ně neměl, an přece Z.. 120, 4., strážce Isra
ných- divech byli četli; 'Něstačllo "však ku elitův nespí, aniž dřímá. Tudy jim “vlídně

provedení od nich apoštolského úřadu, aby
na tom stupni víry se udržovali. Měli-li
dosti učiniti úřadu svému, měli-li všechnu
pravdu a radu Boží, jak se v Kristu zjevila,
zvěstovati (Act, 20, 26.) ničeho neustraňu—
jíce, a měli-li nade všecka nebezpečí a pro
následování povýšeni byti, veškerého poho—
dlí, veškerého blaha zemského se odříkajíco.
žaláře, pronásledování, bití, hanoby a smrti
veškerého spůsobu mile podnikajíco, k to»

___

domlouvá a laskavě jim malověrost vytýká,
Povstav'zapřetil, přímluva, přikázal větrům a
mocí okřiklje co Pán jejich, žehml jim. Užívá
sv. Matouš téhož slova, jakěhož písmo svaté
o Bohu praví Z. 17, 3.6. 103, ?. 105, 9.
Nab. 1, d. pro dolíčení stejné Kristovy s
Otcem moci.. Sv. Marek uvodí slova Páně,
jakými pohrozil živlům rozbouřeným: Mallow?
a_ugqpkoí __seoČil tvor tehdá. tvorce svého a
ač "ná-m“"žďářsebezcitým býti, počíval a cítil

mu-li 'všemu, díme, ostatečnětiměli,_tgdym_11_= přítomnost Páně. lDomlouvá, porokuje, žehrá

Beli Y Kristunejen

proroka„eébrž..SyháiBo—

větrům a jezeru Pán zde, jak jinde žehrá

žího, "Pána“lkíetólik'o"neduhů a" "Zdraví, "nébrž

zimnicí Luc.. 4, 39. a tím ukazuje, že se pří—

veškeré přírody ctíti a Jeho z vážnosti co
bytosti vyšší, nebeské, nadčlověcké se nějak
posvátné ostýchatL K tomu apoštoly Pán vedl,
an před nimi pro takové jich ve víře pový=
šení a potvrzení zvláštní divy konal. Takový
jest zázrak ten, kterýž tu sv. Matouš vypra
vuje. Slovem učením: ti, co ho následovali na
loď, bez mála toliko apoštolé, ti aspoň po
výtce a po přednosti se vyrozumívají. Marek
4, 36. praví sice, že mnoho lodí bylos Ním;
ale žeby zástupové ti, o nichž na hoře v. 18.
se mluví, na lodích těchto se byli přeplavo—
vali s Pánem, nezdá se. Leč- bud' jakkoli,
přijmeme-li, že. jiné lodě lod'jeho sprovázely,
což nemuselo právě přímou s korábem Páně
čárou díti sc, aneb přijmeme-li, že samalod'
ta, na níž on byl, na moře se pustila nynía
že teprv později lodě jiné následovaly, vezdy
přece Pán na jedné lodi sám s učeníkypřed=
ními t. s apoštoly byl a těm po výtce mělo
se nauky té dostati, která z utišení moře

roda nenalezá v tom stavě, ve kterém stvo
řena byla, nébrž že bouře a nemocejsouvý—
šinové z pořádku Bohem uvedeného., Na to
stalo se ticho veliké. Všecko tu jest veliké, dí

plyne.,

Sv. Matouš nazývá jezero tiberiadské
či galilejské mořem pro velikost jeho, anot
„třimíle zdélí, půl druhé zšíří bylo i„ Josef
1Flav, vypisuje místněji to jezero V. Z. 3,10,
7. jak výše 4, 10.. povědíno. Kdyžlíva prud—
čeji zavála, zkormoutilo se jezero abouřejpo
vstávala, jak se tentokráte dále. Bylo to jak

Oriaeneszpovelikém Větru' a mléka horři
naStalo" vel-ikěítíěghp ž;-"
sl'ií'šělě'tčl "na Toho, jenž

sám velik jest 'a veliké věci činí.
Vidouce to lidé užasli a pravili: ktew
raky' to, anyť Ho větry a moře poslouchají?
Lidé ti byli apoštolé a snad i jiní, teří se
s nimi plavili učeníci, jimž domlouvaje byl
řekl: Kdež vaše vím? L. 8, 28.3 zajisté pak
to byliď't'ak'ě“lednici, “kteříž lod tu ode Pána
najatou spřávovali. Užasli se, poněvadž nikdy
takovým spůsobem Pána působiti neviděli a
tak mocného slova z úst Jeho nezaslechlí.
Očekávali ovšem pomoci, ale o spůsobu, ja
kým se to dáti mělo, uvelikém strachu zhola
nepomysleli.

Snad že modliti se, snad uká—-

zati měl, kudy by nejlépe nebezpečí ušli; že
by ale tím spůsobem co Pán přírodyjediným
slovem utišení připravil, toho se nenadáli, a
tudy podivení, užasnutí ano zděšení je

po-—

jalo.. A tudy zvolali: Kteraký jest to, že Ho
větrové a moře poslouchají ?
Od jakživa se v zázračném příběhu tomto
spatřoval dvojí oznak, oznak církve a oznak
života lidského. Lod představuje nejprve
církev svatou, která světem tímto plaví se
viděti ze s_voMarka 4, 35. -v_noci,alPán una— co mořem nějakým, veškery nás do přístavu
viv se usnul hlubokým spánk'em';""volně se věčného spasení dovésti hodlajíc. Avšak přou
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lůatouš wu, ase-21

ů-ttšenňbouře. 28—34. Zproštění dvou posodiýcůa

často zmítána bývá vlnami a příboji proná» všecko, i o sběsilých. 34. A aj, všecko
sledování a příkoří všelikých, a zdá se ty— město vyšlo v ústřety Ježíšovi auzřevše
týž, že Pán spí, ježto lodičku církve ve hru lilo prosili Ho, aby odešel od končin

valům zůstavuje. Avšak nedobře tenkráte
malověrným býti; bdí zajisté a pečuje lPán i
za svého napohledněho spánku o církev svou
a dá se v čas svůj na prosbu s]uhůvsvojich
zbudití, aby přítrž učinil strastem církve
svojí. Sv. Aug. 2. enarr. in ps.,- 25. praví:
lPlavíme se mořem _a vichorů a bouří nene

dostává se nám; loď naše od denních pří
bojů Světa téměř naplněna bývá. Odkavád
to leč odtud, že Kristus Spí? Což to ale, Kristus
spí? Víra v Krista zesnulá. Bouře vzniká,
vidíš, an. zlochové jsou na výšině a dobří v
sužbě a útrapě. To jest pokušení, to jest via
chor. l díš: lBože, ta=li jest spravedlnost tvá,
že dobří v útrapách, zlí ve štěstí se nale=
zají? A Bůh vece: Zda to jest víra tvá?
atd. 0, desátém.. Století. vace„ Baronius, „že

jejich.,
"Utišil Pán bouři na moři; ale větší a
hroznější bouře vládla na zámoří v útrobách
dvou muzův, jejichž tělem zavládl ďábel a
“kteří za tou posedlostí na těle iduchu ocho
řeli.

Kd_e__zaj_,istěd'ábel

pleteže

nervově „se

zmocnil, _tu životní úkonově v nepořádek “a

zmatek přicházejí a (1th _člověkaveslovlády
nad tělem, _ano _i_vesloí rozumu 'ztrativ' “v ne=
moci" “upadá“ a 'poěhabós'ti', "třešti'vošti, pošeti—

losti, šílenosti, natrhlosti, padoucnicí a po
dobným neduhům se podrobuje. Tudy posedlí
spolu také nemocní jsou, ač posedlost sama
není pouhá obyčejná nemoc,

néhrž

nádoby—=

čejné těla ďáblem ovládnutí, jak o tom již
tehdá Kristus v'hlubokěm zešnul' spánku a výše ěl, 24. povědíno. Postřehnul Pán těchto
že “'á'ni"nebýti se žd'áio'uěeníků; "jenž“by" jej dvou posedlých v krajině gerasenskě, či v
nbudili. -— Jest ale bouře ta spolu obrazem okolí pokraji města Gerasy, kteréžto město
leželo v Zájordání téměř v prostředku mezi
života lidského. Plavíme se, můžeme itu
říci se sv. Augustinem, jako nějakým jezerem mořem mrtvým a jezerem Galilejským od
po tomto životě a ani tuto nedostává se větrů tohoto jihovýchodně. Město druhdy veliké,
a bouří a loď života našeho se ituto coden jak ze sutin posud souditi lze; zed města
ními pokušeními, péčemi a strastmi okrývá obnášela hodinu cesty obměrem a rumy po=
a téměř potopuje. Odkad to, leč jedině od zůstalé po amřltheatru, palácech, chrámech
tad, poněvadž Ježíš t. j. víra naše v Ježíše svědčí o velikoleposti jeho bývalá. Recký
zesnulá. Spí Pán, když pokušení depouští, text čte lépe: do podkrají gadarenského, do
když člověk v nedbalost o vírua spásu klesá třísla toho, kdež město Gadam se pozdvie
a na modlitbu zapomíná. ll ubud' ]Pána v huje. Leží město Gadara podobně v_„Zájora
útrobě své a povelí bouřem, aby se utišení dání. asi hodinu „od.._.iczemf'genes'áíétikého k
veliké stalo.
'
jihovýchodu, a v okolí jeho 'mnbhovjeskyň a
počet“nalezá se; Josef o něm V. Z.'4;'7, 8.
To se dále na moři; leč větší div za
mluví
a nazývá je hlavou Zájordánska. V
mořem ode Pána stal se.
okolí tohoto města udál se ten div s běs
nými, ač nemůžeme tajiti, že Origenes čtení
.28, A když přišel na zámoří do třetí uvádí, Gergesenským jmenujíc tříslo to,
krajiny gerasenské, potkali se s Ním kdež se zázrak stal. V skutku bychom čtení
dva posedlí z hrobů vycházejíce, ukrutní jeho přisvědčiti mohli, pravda=li, že Gergesa
byla ves na vrchu blíže jezera tiberiadského
náramně, takže nikdo nemohl projítice— a tudy zřela ku tříslu Gadary města; což
stou onou. 29.. A aj, zkřikli řkouce: ale posud prokázati se nemůže. Avšak věci
Co jest nám a Tobě, Ježíši Synu Boží? té co malovážné o svěmíře nechati můžeme;
Přišel jsi sem před časem trápit nás? dosti na tom, že příběh zázračný přihodil se
30., Bylo pak nedaleko od nich stádo v Zájordání opodál jezera Galilejského.
Větší váhy do sebe má ta okoličnost, že
mnohých vepřů pasoucí se.,- dll, Běsové

pak prosili Ho řkouce: Jestliže vy
mítneš nás odsud , pošli nás do stáda
vepřů 32., l řekl jim: Jděte., Oni pak
vyšedše vešli do vepřů; a aj, klopotem
rozehnalo se celé stádo strmně do moře
a zkapalo ve vodách. 33, Pasáci pak
utekli a přišedše do města, zvěstovali

sv., Matouš o dvou posedlých

mluví, smMa—

rek 5, 2. Lukáš 8, 27. ale o jednom toliko
běsném se zmiňují. Avšak netřeba ani růz
niti a odvojovati příběhu, ani o nějakém tu
nadešlém odporu smysliti, anat věc ta snaz
ším během se vyvoditi může. Sv. Matouš
jmenuje dva, poněvadž skutečně„dya byli,
ostatní synoptici o'jednom toliko řeě vedou,
poněvadž

jeden,_,z_;e___._._dY0a
těch

„byli snad_„_,hšs-r
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lžl

nější, zajisté pak pro věci nápotomné.._pat—. býti snesitedlnějším. Přítomnost Páně byla
mátnějši, ješte Kristá nasledovat1_hodlal_, a' Již PIO ně trápením, uprchly otrok uvida
.spolu znamenitějs1 an šlovo ku Pánu vede a Pána nemyslí leč o ranách a bití, podobně
nápotom _v'Desmmestx jméno Křístovo a běsové vidouce Pána jen o svém odsudku
milosttu, kteréžto še mu "skrze Krista do tušili Přináhlilo se na ně, o čem sice věděli,
stalo, měl ohlašovati. Bydleli oni na poušti ale čeho se ještě nenadáli ; nad to záhubou
v jeskyních, jenž za pohřeb-nici či za pohře— svou nazývali zbavení oné vlády, jaké u lidí
biště a skladbiště sloužily.
došli, Před časem, před soudem obecným,
Hrobové tehdejší byli sklepům našim tudy L 8, 31 dí, že prosm abyjich Pán

podobní, vysocí a širocí a mnoho výklenků J neposílal do propasti pekelně, kdež Věčnětra-'
měli, kdež mrtvoly se pochovávaly Proč tam peni budou. Ale co se díti mělo s nimi?
bi,ydlel praví Luk. 8, 29 Dí zajisté o tom Věděli, že Pán přišed člověka jich vlády a
jednom, že ač řetězy svázán a pouty ostří moci zbaviti ve človčcích těch jim vlády nem
hán bývaje, vezdy přece roztrhoval okovy a ponechá; tím jisti jsouce neočekávali jiného,
od zlého ducha puzen býval. na poušť, an leč že je _vyvrhne. Slova tedy běsu těch:
jak dokládá Mr. 5, 4. okovy vezdy podrtil Jestli n'r'ísvamzť neudávají výminky a vý“
a řetězy polámal a nijak skrocen býti“ ne hrady nějaké, néhrž slůvko jestli má tuhle
mohl, Ti tedy běsnící šli ve stříc Pánu, a moc slova poněvadž, jak iv některém českém
aj! dí Matouš na věc neočekávanou pozor přeložení se čte ] oněvadž vpmítás nás praví
nOSt naši obraceje, vzteklíci ti nenapadh v času přítomném, an již je vynntuouti _za
Pána, nébrž plni strachu vzkrikli dříve již, myslil, I vypš'osili sobě dovolení, aby je__9?
jak druzí evangelistové praví, před Kristem 'slal do vepřů či sviní nedaleko se na hoře
na kolena padše: Cožjest nám a Tobě t j. p_asoucích Nedaleko čte vulgáta non longe,

vzdal se nás, opustinás, Synu Boží a pred

casem nás netrap. Vzteklost pominula jich
a chovaji se táta jenom“co posedhcí běsově
u přítomnosti Pána se zarazivše a strachem
uděsivše zapommap t_rjápitičlověka a jeuo
své nad lidmi panství se bójíče obracejí se
ku Pánu s prosbou. Jmenují Jej Synem
Božím; znalitedyKrista Duchovéjsouce avi—
děvše a slyševše divy Jeho, co Sám činil a
ten zázrak, jenž nad Ním stal se u Jordánu
řeky při křestu Jeho, nad to již pocítivše
moci Jeho, an často již byli vymítáni z těl
lidských skrze Něho, nemohli Pio neznati,
ač ovšem nedokonale, avšak vezdy tak, že

jiní čtou opodál aaxo'w avsak rozdílu vtom
není velikého, jelikóž odtažitá pojmenování

ta všeobecně _a velmi neurčitě vzdalenost ii—

dávají; evangelistovedruží ctou tam Mar.5,
11 L. 8, 32., z čehož vidno, že slova neda-=
leko a opodál ta na jeden vycházejí smysl.,
Obyčejně namítá se otázka,v odkad to
stádo vepřů či sviní pošle, anot Zidům bylo
zakázáno vepřového požívati masa? Odpo—

věd na snadě jest
Bylo Židům masavepřo
vého požívati zakázáno, ale svině držeti se

jim nezapov1da ano dovoluje Deut 14, 21

pro prrehozr a emoce, jimž pred-lati se mo=_

hlyl“ Nad to krajina ta ponejvíce pohany“
_

v _Něm Messiáše spatřovali, jenž přisel vla-= obydlena byla (Jos Ant.17,13.)

Vidouce démonové čiběsové stádo, prca
sili
Pána,
aby do vepřů jíti mohli Že Pán
věčné prepasti k věčnému neuchylnému trá—Š
pení Odsoudit. '.ludy dějí: přisel jsi před ča dovolil jim, tot kámen, o nějžto se nemálo
sem trápzt nás? Dějí: před časem; poněvadž již urazilo a posaváde uráží, jakož celý ten
_ se byli duchové zlí bez mála domněli, ze příběh divně a jinak od nevěrců'natahováu
zbavení jich všeliké nad člověkem vlády a a podobně člověkům oněm od běsů trápen
jich do pekla neuchranné a věčné odsouzení ným týrán a sužován byl.. Především pamaa
nastane „teprvs_koncem říše Messiášovy při tovati sluší, že jako v říši přírody nám přec
poslednímsoudu, an tuto Pán již hned při mnoho úkazů a věcí neprostupno a temno
začátku svéřríšev je z lidí vyhání. Ale proč zůstává, také v říši duchovní mnoho tako
praví trápit? Ci ještě nebyli trápení? A. vých tajností a neproniklostí pro nás se na—
přece praví písmo 2 Petr. 2, 4. Jnd 6., že lezá. chivno tedy, že mysli naší neprů
Avšak přece
Ž: mučení vydane bylo Ovsem byli od počátku chodna událost tato jest.
některé
příčiny
pro
lepší
příběhu
toho po=
otrapy vydáni, hned když SeBonu vzepřeli,
&muka jejich trvají od té doby; avšak do jmutí se udá 'aji kterýchž opominoouti new
kad vláda hříchutrvá a dekád tudy mohou smíme Že běsové žádali do vepřů, vyklá
se plah0čiti po__svete, zda se;jim tojich trá— dají, že chtěli škodou na vepřích spůsobe=

dějejich_ nad lidmi konec učinit a jich do

pení ——ač všady peklo sebou nesli—"-ohle
dem toho, co jich po soudu obecném očeká=
vá: takměř trávením Rebutia,.ashoo 0; mnoho

nou mysl obyvatelu od Krista odvratití
aspon pak zlobu 'svou nějak provediti, a že

něméhoucelidi trápím aspoň dobytek jich
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Přišli a vidouce nehodu tu prosili, aby
zničiti snažili se. Jiní ale za to mají, že
běsové, nebeské vlasti'zbaveni byvše a do Pán odešel od nich., Patřilo, že nepróší " z
pekla, nynější vlasti sve, k makám věčným pokory, jakoby nehodnými se pokládali pří—
odejíti se bojíces Pro.;neekěnkojení nkupn— tomnosti Ježíšovy, jak onen- setník, nébrž
jak L, 8, 37. toho naskytuje, z bázně vět
kojení_,_„svě,.,tě_1,.ělfíš'ccíšýh,_se zmocňují“ a" tak
poněkud nebláhy, prázdnoty, bídy a chudoby ších škod a nehod činili to.. Pán ten tak
své zbývají. rindy dokiádají, že děmenové mocný mohl by jim, domněli se, ijiných
vepřů těch do vod nepoháněli, nébrž že ve, strasti natroniti a soudem přísnějším na ně
přové posedlosti té přehrozně a předěsne dokročiti. Tušili bez mála (nebo i pohané
SHÉSQÍ'hemohOuCe,sami se 'do' vod 'vhrOutili.

Leč toho při švté'inířé a vázenechajíce obra
cujeme se k důležité otázce: proč jim toho '
Kristus dopustil? Nebel byt bychom i mí—
sta tomu dali, že běsové nebyli příčinou
účinlivou ztonutí stáda vepřového, vezdy
přece oni námětek a příležitost k tomu ve
vodách stáda zahynntí dali. Proč tedy jim
toho Kristus depustil? Otázku tu můžeme
odbýti jinou. otázkou: Proč depouští Bůh
povodně,___krupebití, pád dobytka“ a*tpiřde'b'né

menýj'na; člověka? Dovolil to Pán, aby lidé
ti k spasení přivedeni byli, chtěje majitele
stád těch od časných věcík věčnýmnavoditi;

o přibytí Mcssiášo toho času očekávaném
slyšeli, jak z Tacita a Suetonia povšechně
vědomo jest), tušili oni, (lime, to býti začátw
kem soudu, jejž Messiáš měl provésti, a
tudy se větších nehod straoltovali; jak 11
Mr. 5, 15.. L. 8, 35.37; o' strachu'jich mluví.

Patřilijna nepatrné nehody, jimiž navštívení
byli, nevidoucě'a nepoznávajíce těch nevý
slovných milost;„kterých.je; Pán' přiúčastnit
přišel. Byli v. tom obrazem'bbyč'ějněho smý—
šlení lidí, po světském majetku se shánějí—
eích a o věci nebeské a duchovní nedba

lých. Pánpovolil

prosbě té krátkozraké,

obr.....psíei Ženich „m?-„metalPřed. dobytek ta=
koVý, jenž právě “u“'vbd"áčh“"žťbniil, a sv,
dovolil to, aby 'se'viděle', 'j'aká*'—tma či jaké
hejno běsův bylo, ano__celé stádo jimi se na— Bonavo dí: Světlo,,m.ešlo....0d,...těch, jenž je

plnila" Dovolil, “aby"potřel“ blud Saduceů, odstrkují, Pán Opouští srdce chabá a slepá,
kteříž duchy býti zhola zapírali; dovolil, "aby _jenžto se pokání odpírají a slasti dočasné
člověkové oproštění poznali velikost dobou,-A vzdáti se váhají. Aneb povolil Pán té prosbě
dimi, sobě prokázaných, vidou'ěďbd“ilčblika jejich snad jen proto, poněvadž nyní ještě
běsn'pěsedeni byli, a co jim snad nastávalo, nedozráli k tomu, kčemu'je přítomnostJeho
kdyby jich Pán nebyl dalšího trýznění uchrá vésti měla; měli jim napřed člověk;;véti
nil; dovolil. to Pán, aby dokázal, že, ďábel, ozdravlí kázati' "a““tak "znenáhla připravovati
jenž se chlubil; L. 4, 6. veškerým světem je pro evangelium Páně, ač ovšem jestli
vládnouti, ani „nad„tou sviní bez dovolení skutečně zmondřeli a ke Kristu se přiví—
Božího „moci nemá; dovolil to'tudy, fabý'iídě, nuli; tam Pán aspoň směřoval a událost ta
jenž následují Krista, ďábla se nebáli, nébrž zázračná měla je z nedbalosti, netečnosti a
spoléhajíce na milost Boží statečně mu od nejetnosti duchovní co hremebitínějaké vzbu=
pírali, an ovšem od nás uteče, když mu od— diti. Ostatně jsme již výše zmínili, že pof
píráme, Jak.. 4., % Tudy sv.. Antonín pouo sedlec jest obrazem člověka ve hříchu ně—
stevník, jak o něm vykládá sv. Athanasius, jakém zabředlého, jenž téměř svobody samo—
říkal: Věřte mně, že satan bojí se modliteb, chtě zbavil se. Ale i tomu se můžeme učiti,
postů, .krotkosti, pokory, milosrdenství vě— že není tak ukrutněhe neduhu 'duchovného,
řících, zvláště však bojí se lásky čisté ke jenžby ode Krista uléčen býti nemohl a že
Kristovi, Leč bud' dosti toho, an ku příbě= tedy v nejhorších bojech takových s důvěrou
k Němu se utíkati máme.
hu vrátiti se nám jest.,
lPasáci vidouce, že celé stádo střemhlav
s vrchu do vod se překotiio a u vodách
Odebrai se tedy Pán na prosbu oněch
skapaio, vešli do města k majetníkům stád iidí jinam, a sice do Kaiarnáa, města, v němž
těch, aby pověděli, co se stalo a se nebo—1 se_byl ubytoval, jak dále sv, Matouš vypra=
dou tou nevinnými býti prokázali, Na to vy— vujeo
šli ti, jimž náležela stáda, by spatřili, co se dále.,

Matouš ht, 3—8. Uzdravení oohruulěhol

Hlava lží,
kterou by stranou nemocného před Krista
položili. L. 5, 18. A nenalezše vylezli po
schodech, kteréž vně v síni byly, na střechu,
a odtamtud po provazích lože dolů. ku Kri
stovi spustili s nemocným. Byly střechy pod
ložité, že se na nich dobře choditi mohlo;
tudy zábradlím obklíčeny-byly, aby Spadnntí
se předešlo Spustili neduživce ku Kristovi
21.. A vstoupiv na lodičku, přepla= buď na nádvoří, kdež podle některých vy
vil se a přišel do města svého.. 2, A kladatelu ?án vyučoval; tu zábradlí prora=
ziti a pokrov, jímž pro stín nádvoříobestřeno
aj, přinášeli. demu ochrnulóho ležícího bylo., odkrytí & odtrhnouti museli. A nebo
na loži. l viděv Ježíš víru jejich., řekl byl-li Pán, jak se jiným vykladatelům líbí,
ochrnulěmu: Buď dobré mysli, synu, ode v horníci čili v horej51 svetmci hned pod
pouštějí se tobě hříchové tvoji. 3. A střechou, tedy ve stropě vynah Cihly, jimiž
střecha ustrojena byla a dnavce ku Kristu
aj, někteří ze zákoníku řekli sami v spustili.
Ještě jiní smyslí, že část střechy, se
sobě: Tento se rouhá. 4' A viděv Je které obrlenee
Pánu poddali nebyla nade
žíš myšlení jejich řekl: Proč myslíte příbytkem, nébiž nade praznym prostorem a
zlé věci v srdcích svých? 5, (Což jest ze v té části nalezal se Otvor obyčejně ci
Snáze říci:. Odpouštějí se tobě hříchove hiami zatvořený, jenž ale v cas stonků, když
pod širým nebem bytovati bylo, se
tvoji, čili říci: Vstaň a chod? 6. Aby-= Židům
vynětím cihel odevříti mohl; ty cihly prý
ste ale věděli, že Syn člověka má moc vyňali nyní a tak podlahu otevřevše spustili
na zemi odpouštěti hříchy, tedy dí o zžidnutého ku Pánu. Rozliční náhledové ti
chrnulěmu: "ifstan vezmi lože své a jdi jdou odtad, že nám poměrové tehdejších
do domu sveho. '? l vstal a odešel do budov nedocela jasni jsou.
Nosiěi ti s velkými obtížnostmi potý=
domu svého, 8. Viděvše pak to zástu— kali se, než nemocného kn Kristu dopravili.
pově báli se, a velehili Boha, kterýž Velká musela hýti důvěra jejich, a velká
dal moc takovou lidem.
byla také láska a ochota jejich. Mohli za=
jisté vidouce u dveří nemožnost přijíti ku
Co tuto s. Matouš vykládá, to na místě Kristovi, odejíti, a na den jiný odročiti
jiném a jinou dobou kladou s. Marek 2, 'l. a prosbu svou o uzdravení člověkaochrnulého;
Uzdravení ochrnul?The..9 Povolání Matouše
Odpověď na jednu 'v 11. z“druhou/v 14.
námitku sobě činěnom 20. Uzdravení ženy
k?volóké 23 Vzkřzsenždcery Jažrovu 27.
Nacracenz dvěma slepým zadku 32. a
nemdme řečzo36 ťroltazcínz lítosti pro
málo dělníků na žeň mnohou

Lukáš 5,17,ale

již několikráte řečeno,že

evangelisté dob času šetřiti málo se snažili.
To však za jisto vážiti můžeme, že Pán se
v Zájordání dlouho nezdržoval, nébrž záhy
na druhou se vrátil stranu, Vidíme Ho v

mohli čekati u dveří, ažhy iozešel

se poně—

kud lid a jim přístup ku Kristovi se upro
stranil. Nic toho není u nich; láska a dix-=
věia jejich pudila je učiniti, což jinak

ine—=

's ochrnulým; & tudy městem Jeho nesluje

obyčejno bylo. Tudy se dí o nich, vida Je
žís víru jejich, a jak dí Mr. 2, 8. poznav jí
duchem svým t j božstvím, jenž s člověčen=

hem, kdež narozen _loyl, néhrž

stvím spojeno bylo. Sv. Matouš Slovem 7e=
jich prohlídá k nosičům, a z celého příběhu

Kefarnáu, nebo Mr. 2.1 tam klade událost

tu ani Nazaret, kdež vychovan aniž Betle
Kafarnáum

tak zove se pro_._l£:istouo ;.teme.-.=-zhuetapře-.

dobře znáti, že Vira duveia e. nrosba unych

bývám; což již dletéhož Mat 4,13—16 před= Pánu dobrolíb
zna jest a žepro cizí důvěru

povědíno. Tam v domě jednom (bez mála v
domě s Petra, kdež se obyčejně zdržoval
Mr. 2, 2) vyúčoval Pán a tu přišli někteří
nesouce člověka obrlěho na ložci; ětvři jej

se blaze ku strastem lidí potřebnýchsklo-=

ňuje Čehož příklad výše v předešlé hlavě
na uzdravení setníkova sluhy dán a později
na. sv. Monice mátce Augustinově se nej=
nesli Mat ,.3, ale mnozí je doprováZeli skvěleji vyskýtá
Ale ne menší víru a důvěru měl ne—
Takový pak2 se byl. sešel dle Mr 2, 2. zá
stup, že ani u dve smestnatí se nemohli, mocný sám Byl hříchy stižen a co hříšník
ano dle Luk 5, i? došli tam tež fariseove před svatým se ukázati se mu příčilo Ale
& zákoníni z každého města Galilejského a ta vlídnost lPáně a ta Jeho ku hříšníkům mio
Judského a z lemselěma l hledali nosiči, losednost dodávala mu. srdce, že přese vše—n

liiatoeš IX, E—S. ozdravení ochranného,

l 234;

ke Kristovi se takořka do-= oči patrným. A tu již nesnadněji jest říci
Dobré mysli bud; vstaň a choď, nežli říci odpouštějí se hříoízy
synu, odpouštějí se tobě hříchove' tvoji, Slovo tee', poněvadž nevidí se, zda hříchově sku—=
Synu, slova dobre' mysli buď, musela pový— tečně odpuštění byli, ovšem “ale “dobře Se
oky ty závady

tíral,

!

l vece jemu Pán:

šiti a pozdvihnouti důvěru jeho, a odnítive spatřuje, zda ochrnulec vstal a chodil, Tam
škeru bázeň, která se ho snad nyní, 'an před zázrak milosti Boží se tají, tu div Všemoa
Svatým stál a na hříchy své pamatoval, hůtnosti božské na..híledni; jest, "'v'něšně'slóvo
zmocniti mohla. Ze slov: odpouštějz' se tobě
hřz'chovětvoji vidíme, co člqv.ěka..toho .neiů
více___hn_ětlo
a oč mu'něj'více' na; ne bolesti

těIESné',"áie""'ti "hříchové'jeho jemu srdce a
mysl tížili a nížili. Hříchově ti jeho vůbec
známi byli, poněvadž by" Pán sotva byl "s
tím důl-azení hned 0 bříších jeho veřejně
mluvil. Nad to nikdo, podle tehdejšího fa
riseů o vazbě mezi hříchy a nemocí smý
šlení, nepochyboval, že nemocný sám příči
nou jest nemoci své; v čemž vesměs pravdu
měli, an kdyby nikdy nebylo “bývalo hříchů,
nebylo by ani neduhů. V tomto případě se
sice s pravdou potkali, ale bludno bylo a
nelaskavo hned 0 každé nemoci domnívati
se, že ze hříchu povstala.
Leč což ti nesčíslní lide, jenž přítomni
byli? 0 jiných nepraví se, jen o fariseech
se dí, že někteří z nich k sobě samým pra
vili: Tento _se frouha'. K sobě pram'ti, jak již
3, 9. zmíněno, sluje toli co mysliti. _Rouhati
se značí Boha o čest _Qloupiti, což dvojím
zvláště děje“ "'"se""spůs0bem,"bud odnímáním
Bohu co čemu vlastní jest, buďpřipisováním
Mu nedostatků, jenž na Něho připadati ne-=
mohou., Zdálo se zákoníkům, že Kristus
rouhá se, an sobě připisuje moc hříchy od
pouštěti; nebo ač nepravil, já tobě hříchy
odpouštím, nébrž odpouštěíí se tobě, nejme=
novav, od koho se odpouštějí, věděli oni do
bře, že ]Pán o své ujmě a o své moci to
činí, a pravili Mr, 2, 7, L. 521. Kdož může
odpusiitz' hříchy, leč jediný Bůh? Pán ale
pronikl., jak

dí

Mr.

2,

& duchem„„s_vým

dává svědectví o vniternéín duchu, věc vidi-—
telná potvrzuje neviditelnou & .V uzdravení
spoléhá osvědčení jistého hříchův odpustu
jemu pro'půjčeného. Ale abyste věděli, pokra-u
čuje Pán, že má syn člověka moc hříchy od=

pouštětz', tedy poslyšte, co řeknu a učiním
obrlěmu: Vstaň a choď. Vyvodí Pán důu
kaz o moci odpustitihříchy z moci___divy

činitií'a to právem, jelikož obůj Zázrak, i
vidomý i "nevidomý, ze _stejně _moci vycho'dí,
líglp,___,_o
své moci

uzdravuje,

ten '“Yc'l'ovďdi““se

ránem-' života býti "a" tudy božskou přírodu
vsobo- CÍmvati. Pravda sice, že 31.,p. Eliáš

a Eliséus divy také činili; ale moc jejich
byla odvozena, ne vlastní, .Veškera žíla a
síla důkazů Páně záleží v dokazovnosti záf
zraků. Zázrak dovodí, že ten, kdož činí jej,
od Boha jest,

že slova jeho. Jsou slove„..Bo;„ží

a ovšem nade vši pochybnost " povýšena;
Toho ]Pán tuto domáhá se u fariseů, aby
uznali, že praví zázrakově o pravdě slov
toho svědčí, kdož je činí, a že tedyOn, když
pravil

odpouštějá _se tobě hřích'o'vé, holou, ' čili“

mu 'a peuhou' pravdu pronesl.

A tudíž dále

se, co Pán poručil; vstal člověk zdráv., a do-

kázal tím, že Pán pravdu mluvě v tom, co
se uzdravení týká, mluví pravdu i v onom,
co se odpuštění hříchů týká. Dí Pán: Aby—=
ste věděli, že Syn člověka má moc odpou
štětí hříchy, Syn člověka dí a nedí Syn Boží,
poněvadž neodpou'šftěl" toliko podle božské
své _,QÝÍEÍOQX-„fhé
brž' ' nioc'í" :žáfsiuhůsobě“ :vtě'ie

níni á budníicíiii' '"“utroením-efzískanýehw. ii)-“ale

přidává

odpouštěti— hříchy na zemi,

klade.

slovce na zemi v protivě nebes.. 'Syn člo=
svým věděním, nepak cizým zjeveníin'tájné
zlé myšlení jejich a dokázav vyjevením věka má moc odpouštěti netoliko na nebi,
jeho se býti znatelem srdcí a _ledví, do— nebrž i na zemi tak, ..aby.,i v.nebesích od"
puštěno bylo; podle čehož" níže ""18,38.5 dí
kázal Spolu, že „_ovšem právem“ 'řiči mohl;
Cekota" rozoa'žete na zemi,
Odpouštěíí se tobě“ hříchověl' Avšak" jiným Pán apoštolům:
Spůsobem ještě toho dolíčil, předloživ jim bude rozedzoíno i na nebo"o
otázku, z níž sobě sami úsudek o Pánu
A. jaký byl dojem zázraku toho? 0
utvořiti mohli. Ptá. se: Což je snáze řžcz': íariseích nepraví se, jestli bezpráví svého
odpoue'tějž se hřžckooe', anebo říci: vstaň a
poznali. Lidé ale, kteří přítomni byli a v
choď? rtlakovým spůsobem vytýkal jim Pán ustavičněm napnutí pozorovali, co se stávalo,
zlé myšlení jejich. o Nem, spolu důkaz své vidouce ted co se stalo, jak slovem lPáně
mohutnosti dávaje, že hříchy odpouštěti může. ozdravěl, vstal, lože vzal a šel ten člověk,
Ale kterak vede Pán důkaz ten? Není-liž kterýž dříve sebou hýbati nemohl, ti lidé,
stejně snadno, říct“ono i toto? Slovo říci se díme s evangelisty, užaslise, aneb jakvlastně
tu neklade za pouhé pronesení slova, něbrž stojí : utekli se a bázeň pojala jich. Bázeň
podle toho řekl a stalo se značí říci toli, co se vezdy člověka přichopuje, když se do=
říci s výsledkeme skutkem zjevným a na stane bezprostředním svědkem. býti věcí od

i

Š.—

ivana; ni, e—iá. Povolání Maionšá

l\??

jedině Boží moci skutkovaných; lec ta bá
zeň spojena byla s vážností, a proto na ni
brzo následovalo velebení Boha, že dal moe
lidem odpouštětí hříchy Lidem t. j., Kri

povoláním, Matoušem se prozval po svém k
apoštolství povolání a jména toho výhradne
a výlučně užíval, anot mu pnpommalo ini
lost jíž se .mn dost-ale. Sloul hebrejsky ——

stovi, jehož za proroka toliko pokládán ale

nehet žid byl.-m Manka,

snž jest daný,

nedí člověkaví, něbrž nlovekum či lidem, darovanec, aneb dle jiných Matička-mh, což
poněvadž s Kristem moc ta lidstvu za poc— toli značí jak bohuclar O vlastním povolání
díl se dostala a tudy V elrkv1 napořád a mluví, anot v něm nevidí nějakého sebe vy—
napořád se udržuje, Tušili oni, že s Mesa značení, nébrž pouhou milost, jak to z při
síášem nový věk povstane a že k rnilostem jatěho jména vysvítá. Nad to se nenezřejmě
Jím lidstVu poskýtaným odpuštění hříchů v počet těch klade, kteříž u 71duv po výtce
slouli hříšníky, a proto zvláště nemlčí 0 po—
patří.
Krátce dotýkáme, že ochrnulost otcově volání svem, poněvadž v něm se přediVně
svatí kladou býti obrazem nemocí duchov zračí milostivost l-Báně, jenž přišel hledat
hříšníků.
ních, zvláště duchovně lenoby či lenosti.
Výslovně dotýkají všickni tři evangeli=
Ačkoli pořádek příběhův u tří prvních
evangelistův často se různí v tom se shon stOVé, že seděl na celně', když ho Pán pevo-=
dují všickni tři, že následující povolaní ivla— lal Člověk eelný- v necti byl u Židů již
toušoVo s preneslou udalosti spojují.
proto, že cla se vybírala pro Bímany od Ži—
dů'v náramně a bezpřemně nenáviděné, a
9., A ubíraje se odtud Ježlíš uzřel zdálo se jim nemožno, aby člověk poněkud
člověka sedícího na celně, Matouše spravedlivý takovému života spůsobu se od
jménem, a řekl jemu: Následuj mne. dával. A Pán ho volá přece, Pán jím .ne
I vstav. následoval lilo 10 l stalo se, pohrdá; nevolá ho za věrce toliko, něbrž za
apoštola ho voli. Tu se mu bleskotala mi.=
když (ln zasedal v domě, aj mnozí lost Páně. Ale neméně Matouš sám se nám
celníci a hiíšníci přišedše sedali 3 Je ve sličněm ukazuje světle. On pohodlně žil
žíšem a s učeníky jeho. il. A violence v úřadu svém, peníze vybíral a odváděl;
fariseově pravili učeníkům Jeho: Proč ale ani ta pohodlnost si ho nepodrobila, ani
s celníky a hříšníky jí učitel váš? 12. peníze velikou mocí svou ho neutiskly. Sly-»
še: Následný mne t. j. bud' ustavičným učněm
Ale Ježíš uslyšev to vece: Nepotře— mojim, mým apoštolem, tudíž zanechal cel-=
bují zdraví lékaře, ale nemocní. 113. nici či mýtniei a šel za Pánem. Zdá se,
Odejdouce pak naučte se, co jest: Mi— že již Pána znal, an často příležitost se mu
.-_..—
..

___—......
-.-..-

nebo ne,-= naskytlapoznati Ho. Když tedy byl ode
přišel
jsem
povolat
spravedlivých,
něbrž Pána povolán, nezastala ho milost Boží ne“
&

losrdenství obci a ne oběti;

připravena, něbrž dříve si ho ustrojila., Mo
hla ovšem milost Boží náhlým působením,

Z domu onoho, kdež se byl ten zázrak
s ochrnulým stal, vyšed Ježíš a k moři dále
se bera, uviděl čelného na mýtě, na celnici,
u stolu, kdež se ale či mýto vybíralo. Stůl
ten byl vně, aby tím snadněji vybírání cla
se díti mohlo. _Bylo to clo na cestě k moři
Mr. 2, 13., ale u samého-li moře bylo, nedá
se určití, poněvadž polohy města Kafarnáa
dosud neznáme. Matoušem jmenoval se eel
ník ten; Marek 2, 14. a Lukáš 5, 27. 29.
jmenují jej Lěvím, a Mr. přidává, že byl
synem Alfěovým. Byli sice vykladatelě ně
kteří, jenž Leviho od Matouše různiti smy
slili; ale za stara i za nova vezdy za jednu
osobu držela je větší část, ano eo Marek a
Lukáš 0 Lévím či Levínu vykládají, doslovně
se shoduje s tím, co Mt o Matenši, o sobě,
praví; nad to pak Mr a Lk. v seznamě a"
poštolů jenom Matouše nikoli Leviho, uVOdí
Měl tedy “dvojíjméno, Lévim sloni před svým

-———.-—
.——__-——.pu..
___

jak o ?aviu ap , o sv. Pelagii a o jiných
náhle a jako bleskem omráčených čteme, s
nedojípkou se mu v srdci rozlití a útrobu
jeho proměniti, a daremně druhdy Pelfyr a
odpadlec Julian obrácení to za vše nepo—
vážliVou, nemoudrou

...—___.
__-._,.

Ča“nerozváženou

Vydá-=

V'a'u,anat' i ta Paně velebnost, jak sv 3 eron
nym dí, z obliceje vybleskujicí srdcem Ma—
touše pohýhála, ji pronikala a proměnila..
Avšak za věc jistou považovati můžeme, že
o Pánu mnoho, řemnoho slyšel, tedy 1 vě

děl, čo na sebere když na následovat so—
bě předevzal
Radost jeho velika byla nad tím povolá-—
ním, jakož z toho pozorovati, že hostinu na
strojil a pozval k ní přemnoho lidí. Lukáš
výslovně 5, 29 dí, že ustrojení hostiny se
dále v domě Matoušově; pozváni byli ktěrn
bodům lidé jemu bud' příbuzní bud' spolu-—

ouřadníoi, a mnoho bylo těch, jenž Pána

1%

amsušíu, e—ie.Povoiáni

tam následovali Mr. 2,15.
vidí, byl dosti behat

Matouš, jak se

rok ten, dí Pán, se kazdeho

UOLVKa___a
kiažg

Matouše,
/

likrát Bůh velí sobě oběti přinášeti; nébrž
jest to mluvení hébrjske, podle něhož ty.

Což ale fariseové k tomu dělí? Vz'douce týž se __to
?aníra co se toliko mensichy
to fariseove' reptali velice nad tím, že Ježis býti klade Že tomuták, sama "částdruhá
se břišní/cy jí a zachází. Reptali, že _nepng výroku teho u proroka nasvědčuje, jenž při
nikaji umysluv __Páně;
spasrtedlnych reptáli, dává: a umeni Boží chci více nežli zápalu.
že srch jejich bylo prázno lásky; reptali, Odkud patrno, že potažně miuví a potažitě
že nevěděli kterak Pán přijav pozvání u
že totiž předkládá
milosrdenství
oběť_vniternoutak
kazde oběti
vnesně _co
příštího apoštola svého, jemu naději a obraz zapírá,
budoucího v nebesích stolování Ap 19, 9 tomu chce, aby když nemohou obě oběti
dáti obmýšlel. Viděli to, ač nestolíce Spolu vykonati se, raděj obět vněšná nežli oběť
s Pánem, dílem že se to dálo veřejně, dílem vniterná a skutek milosrdny opuštěna byl a.
že zvláštní pozor na Pána dávali. Avšak Protož Ambr Čte: m?losrďenstuaradeji vom
licoměrníci ti potměšilí a přechytří neOpová— tím než ebět. Skutek lásky Bohu mnohem
žili se Pánu vůči toho předestříti On by milejší jest, než zevnitřní obřadové; v čemž
jim byl, jak věděli, rázně odpověděl, a ne- se svrchovaná láska Boží k lidem zjevuje,
byli by toho s dobrým užili. Obrátili se an služby a ricty seběprokazovanc se vzdává
tedy, ano udeřili na učeníky jeho, nedávno pro sluzbu, cloveku spolubratru vykčnati se
získané a ještě mdlé, a všelijak pro zvrtkání mající Z teho dává Pán fariseům na roz
jich nedůvěru a pochybnost v útrobu jich um, že jinak činiti nemůže a ovšem milosr
rozscti hleděli
Proč s celníky a: hjisn'iky denství ku hříšníkům prokazovati volí. Ne—
jite a pijete? Proč učitel mís s nimi obou bo, a tím potvrzuje ne tak výroku písmové
je? a sstoupeně sobe s nimi rede? .Ta=lijest ho, jak raději svéhr milosrdného s hříšnými
ta vyšší svatost Jeho, abyste se smolou za nakládání, nepřišel jsem volat špra-vedlioy'ch,
cházejíce se nmazali Ecel. 13, I.? A jiné ne'brž hříšných.. Slovo spravedlivých béře se
podobné věci jim bez mála předstírali Ježíš tu v tom smyslu,' v jakém písmo o spra—
ale přejal řeč a odvětil na urážky ty mírně vedlivých mluví., a Pán dí — spůsobem
a laskavě: Nepotrebuj'i zdraví le'lcctre,ale ne mluvení potažitým, podobným předešlému
mocm. Použil Pán přísloví, jež také jinde ——že uí_c__e
přisel pro hříšné, aby je ku pof
u jiných národů nalézáme. Antistoncs když kání uvedl, nežli pro spravedlive kteří po:—
_té míře nepotrebuji kneb
se mu vytýkalo, že se zlými obcuje člověky, moci._Pane __v
odpověděl: [ lékaři s nemocnými Jioeenes radějichce íči Pan *"Povolání hříšnýchtak
chváliv mravy Lacedemonuv a otázán byv, k úřadu mému nalen že___
bez nebo by volá»
proč by mezi nimi nežil, odvětil: Lékahu, ní Spravedlivych Běhu zhola se nelíbilo.
dravvnh “pmamzn
'
Nevylučuje Pán volání spravedlivých z péče
Na míSto takého prřísloví a tak vlídné své a snah svojich, něbrž mluvě o sobě to
odpovědi, zdálo by se,že se Pán raděj na liko ohledem výtky od fariseův učiněné vy.=
ně obořiti a jim vůči měl vytýkati:
Vy-li stavuje povolání hříšníků co první úlohu
pouzí světci jste? Ale Pán nr1poust1,_že svou a co přední úkol svůj, jemuž vsecko
přísedící jsou hříšn1c1 avšak dí, že práVě pro jiné působení ustoupiti musí. Podobně a v
() ovci sté,
ty na svět přišel, aby je ku pokání a tudy týž smysl dí Pán níže 18,12
k spasení vedl. Připouští, že se hříšníky pro kterou devétadevadesáte ovčí Opensu',
obcovati tytýž bývá ncbezpecno ale._zeJemu aby když se ztratila, ji nalezl. Podoben=
prece s nimi Zacházeti přijde, jelikož lékař stvím tím zajisté to naskýtá, že kdyby bylo
právě pro nemocného lékařem jest Jiní toliko sto lidí a z nich devadesát děi'ět“
smyslí, že Pán slovem zdravžt j. spravedliví spravedlivych jeden pak nespravedlivý, že=
by devětadevadesát spravedlivých byl Opu—
ironicky na íarisey naráží
Ávsak jdete, vece dále, a; naučte se, co stil, aby jednoho nespravedlivého hledal, proň
písmo tím říci chce, ano dí: Mztosadenství na svět šel a umřel. (.)statně sv. Augustin
žádám a ne oběti Rčení jdete a učte se serm. 87, 13. obrací na veškeré člověčenstvo
nabízí k rozjímání výroku prorokova Os 6, 6 slova Páně, jež pravil, že nepotřebují zdraví
Proč mluví takto Bůh? Nechce- li patrně, a— nébrž neduživci lékaře Leží po celém oho-ru
bych se hříšníky milosrdně nakládalr "Vý= země _odVýchodu až_„
,k.zapadu veliky nodu-»,

démučlověkuse praví,oMne ale zvlast

ar k jehoz uzdraveni prisel vsemohutny
lzéišec,

nim proroctvímjest. Co dále se dí Q „ne
Sotva odbyl Pán jednu námitku, au se
obeti, ve slovech těch není holý zápor slo=
žen, jak již patrno z toho, že t_ólikráta tow _ tu již jiní s druhou vytasili

ižřf

Matouš lit, lil—íl—bdnovéd na námitky.

M. Tehdy _pv'istoupili k Němu učo= učeníků Janových? Odpovídá ve třech po
níci Janovi ikonce: Proč my a fari= dobenstvích, svatby, roucha a nádoby vině
Dí napřed: Mohou—li diužbové ženichovi se
šeové postíme se často, učeníci ale
rmoutití, dokud s nímž jest ženich? Přijdou
Tvoji se nepostí?

lb..

li řekl jim

dle—=ale dnové, kdež odjat bude od nich ženich, u
tehdá se budou postite' Přirovnával se vý—
šeji k lékaři, nyní v prvním tuto podoben-=
ství přilicuje se k ženichu čili k choti, a
celé své na zemi pobytí přilicuje k svatbě.

žíš: Zdaliž mohou synové svatební
rmoutiti se, dokad s nimi jest ženich?
Přijdou ale dnové, když bude odjat od

nich ženicha

tehdy se budou postiti.

Byla to svatba, svatý, posvátný a spolu sva=
tebný čas a byly blažený oči,jenž vem.ty vi=
dčly a uši, jenž je siysolv Movecenstmjest
choť jeho, apoštolové jsou synové ložnice či
chotnlce, synové svatebnice či svatebné ko
mnaty t. j. družbové, druhové, přátelé že
nového do nádob starých, sic jinak nichovi; víme pak již, že slovo syn u výw
rozpukají se nádoby a víno se rozlívá chod'anů často užívané značípříbuznost, při-=
a nádoby hynou; ale víno nové do toulenost, příslušenství k tomu, čehož neb jen
nádob nových lejí a obě bývá, zacho— hož synem se někdo neb něco býti praví
(viz 8, 12). Naráží Pán na obyčej, podlé ně=
váno.

116. Žádný pak nepřišívá laty sukna
surového k rouchu vetche'mu, neb od
jímá celost jeho ed roucha a horší
roztrhnutí se stává. 17, Aniž leji vína.

hož u východanů ženichovi množí mladou-=

Učeníci Janovi vedli tuhý život, náslem
dujíce v tom Jana Křestitele mistra svého a
jak obyčejně býva, kladli převelikou váhu
na to přísné živobytí svoje. li bylo jim s po=
divením, že ani Pán ani učeníci jeho neza—
chovávali tak přísně postův těch, kterých
oni ostříhali a za článek tak důležitý pova=
žovali. Nyní pak právě Pán s učeníky vy-_
cházel od hostiny.. l nemohli Janovi učeníci
jinak než otázati se Pána, pro kterou pří
činu učeníci jeho se nepustí tak často, jak
oni sami a farisoové? Tím spíše domnívali
se potřebnu býti otázku tu, poněvadž Pán
jinak s ucemky svými nevedl ZlVObytl_roz-n

covépřisluhují,jakvidětišudc 14,11., kdež
dí se, že jich Samson měl ti'idcet;

mládenn

cové ti nevestu k ženichovipriváděli a při
svatebných radovánkach první účastenství

měli.

Důvoděni Páně jasné jest; v čas svatby
nikdo z hostů, tím méně ze svatebných mlá—
denců nermoutz' 'se. Očekává. čtenář nepostí

se: ale Pán dí nevmoubzse, klada rod místo

tvarů, aby tím raznej důvodembylo' čim
spolu netoliko půst, nébrž veškerý spůsoby
smutku zahrnuje. Půst zajisté byl znamením
zármutku a v sobwotu“a_v___
den svátcčný joo-_

stiti senebylo dovoleno idu v ceš ra—"
dosti a';vesel pak noire zármutku se oddá=

mai-iléhó,nebrž umi lopotny, t'Vidýa ob
totiž-ným
Šv. Lukas 5, 33: a-Mr. 2,18.praví,

vati, anot všecko čas svůj ma. Jan Křestitel

že famseoce' ku Pánu přistoupili a tu otázku
na Něho vznesli; bud' tedy fariseové spolu

se ovšemjmenuje niitelem zenichovymt
Kristovýmdo 3, 29; ; ale onvnném smyslu

Janovymi

učeníky se ptali o té věci Pána,

bud' raději fariseové nastrčili učeníky Jano-Ž žm'cet j. nepatril k Novémuzakonu tudy
vy, netroufajice sami otázku tii Panu před-r nebral podílu ve svatbě, nébrž s_vetům_thif'

ložiti a snad onu žárlivost která dle Je 3 ko cestu strop! a jeho učeníci toliko vzhle=
26 mezi učeníky Janovými a Ježíšovými datélé a divacinep-anucastnici byh Pán
vypukla, tím více rozdmýchati, rozpruditi tedy comita ii'ámitku na Něho učiněnou,
a rozjitřiti usilujíce. Pamatovati sluší, _že se avšak postu„nezavrhuje dít: prijdou dnove,
tu nejedná o předepsaný zákonem Lev. 9,3,27., když odnat bude ženicha tendypostetzsebudou,
29. půst,- ani o posty později v projití toli
drahnéc doby j__i1n
tedy zbývajiku postu Proc
včkův pro rozličné nehody n.. př. zboření hlídá?
án spolu _kobycejismutek
nesiti.po
chrámu Zach; 7, 3 uvedené a všeobecně za zomrelýchlRegi3,13.;
Jud. 20, 26 atd,.

chovávaué, nébrž o posty, uchz o své ujmě'
i_aiiseové a zákoníči ostrhalí, dvakráte za
týden dle L. 18,12 se _postíce, Nadto zdá
se příkřejši
sího ještě posténí-se píleli učeníci
Janovi, o jehožto životu Pán Mt. 11, 18.19.,
dí, že nepije a -,nejž co se i samým fariseůrn
přílišno býti vidělo,

A jakou odpověd Pán dává na tu otázku

V ucpostcní še apoštolů leželo vyznání, že
v Kristu ženicha národu lsraelského spa-=
třují a že tedy vdovský smutek Sionu (des,
54, 4 Bar

ei, 12———5,
9) pro ně již pominul.

Pozoruhodno jesti
nich bude; nedí
skond a podobně,
naje tím, že smrtí

rčení Páně: až odjat že—
až odejde, ani až umře,
nébrž odjat bude, znamou
nasilnou od těch samý-ch,

lililatouš lili, Mim-lí hidpověd na námitky.

kteří teď na Ného nastupovali,

fariseů

při—» mrtvování, kterých pro ně v Novém „Zákoně

potřeba, nelzebráti „zobyčejů starozákonných,
nébrž potřebí, aby přísnosti.. tr....vyplrnnly . Z
obnoveného_._„í_iuchaco "potosz
pramene,—a.
církev sv. půst nařizme "a zvi'á'št'ě“čtyřiceti-= aby vyrostly z obnovené Novým Zákonem
denním postem pro odjití Páně smutek vede. mysli co ratolesti z kořene; toho pakdupha

pravenou, sejde. Tehdy roce t. j. když od
jat bude; čas ten trva _od smrti a vstoupení
Páně až do ..druhéšlqjeho příští; a proto

Obracují to také na ten spůsob, že když Kristus

Obnovení .se. Jim. dostala; .když, ed....nich. ode-=

t. j.,mil_.0..$tsl9h0námSkrzehříCh se: ztratila,-"že

bral se ženich t. j.“ po vstoupení lPá'ně. Ze
vniterué jenom těch postů .a toho co s nimi

tenkráte nejvíce _rnibutiti a 'postiti se náleží.
Leč- 'PánlnetOliko praví, že ,y nečas
by bylo žádati postu “od učeníkův Jeho,
nébrž že by to nemoudro, spolu neopatrno
a neprozřetedino bylo, což vysvětluje, dvojí
podobenství vzatá ze života obyčejného ku

toto všechno málo by spomáhalo , ano ško—=

kdo nepřidává laty sukna suróve'ho k rou=
chu vetche'mu, neb odyžmá celost jeho od

jen se nám zdá, žeby Pán, kdyby byl to,
co výklad ten-sebou ebnáší, povědíti chtěl,
byl bez mála řekl: Nikdo nepřišívá krouchu

spojeno, těch sebe zapírání, těch odříkání
se, toho příkrého útrapného živobytí přibrání,

dilo, poněvadž by se věci ty zošklivily a
tedy víno se vylilo t. j. veškerá zásluha
předešlému příčině, totiž podobenství o ná— skutky těmi vydobytá by se zmařila.
době vině a o roucha vetchém. Di: Ni
My výklad ten 0 'své zůstavujeme váze;

roucha a horší dira se stává. Aniž leji vina
nově/zodo nádob starých; jinak pukají nádo
by a víno se rozlévá a nádoby hynou. Podle

obecného výkladu Pán obojím tímpodoben
stvím nechce jiného, leč že život se podle
obyčejů a pochopnosti _učeníkův ' upraví-u má;

aby; obtoůžněji “snad “k útrapnému a příkré
mu životu hned na počátku přidržovánijsouce
pro nezvyklost sobě život ten nezostudili a
od Krista odraziti se nedali. Podle výkladu
toho učeníky své rouchu a nádobám starým,
příkrý pak 3. tuhý život surovému suknu a
novému" vínu přirovnává. Vetchému rou
chu se nepřičiňuje sukne surové a nepři
pravené, poněvadž by roucho latou takovou
se více roztrhlo; aniž víno nové vlívá se v
nádoby vetché, poněvadž by sudové již
vetchestí sešlí kysáním vína pukli. Takto —

novému záplaty vetché. * "

' ' “"

Připomínáme“třetí výklad předešlému
příbuzný, leč obměrem širším od něho se
různící a v bludnou již nauku a v bludař
ství zabíhající. Podle něho starými nádobami
a vetchým rouchem Starý Zákon, novým suk
nem a vínem novým Zákon____Novýse slyší;
oncnprý s____t_ím_to
dokonale ebstáti . nemůže.
M_aifcion'a pol ném 'jí'n'í"naeřetikové toho vý

kladu následovali.
Posud tedy výklad první jest nejpřípada

nější a netřeba nad tím, že něco nepronik=
losti do sebe má, mnoho zdržovati se, anat
přísloví, jichž Pán užívá, nesluší hnístia pře-=
tlačovati. Ozvláště pak slova, jež připojuje
Luk. 8, 39: Žádný, [gdi,/žpýestaré vino, ne
žádá nového, ne'bfržpři starém raději ostává,
a tam dle obecného výkladu směřuje Pán -—— ta slova, díme, zvláště prvnímu smyslu nadr—
učeníkům mdlým v nově získaným, ke sná= žují._ Nebo co jinéhoznamenají, leč že uče
šení věcí útrapných a nepohodlných nesta rííci Páně dosavad obyčejným lidí jiných
tečným, nemůže přikazovati se život přísný, spůsobem živi byvše, nového příkrého a ú—
tuhý a tvrdý, aby snad pro tu obtížnost trapného života spůsobu neoblibují a tudy
sobě nezasteskli a počatého již Sličného ži jemu jen znenáhla přivykati musejí? Ovšem
vota neopustili. Byli učeníci Páně v nově pak ti vykladači sta-rým vínem rozumějí la—
skavé se Páně k učhům chování.
povolani,
ale k Yetc_hý_m__.ob_stárl_ým_
_renchům
Ještě o vazbě a ústrojí vět připojitině-=
a sudům se přilicují pro staré obyčeje a starý
co sluší. Zatmělá a záhadná je věta: odjímá
obyčejný jejich života—-sp'ů"'s'ob;“"“"'““
" " " '"
-"míní-“rozumějí "roucheiu vetchým a sure—= plnost či oelostjeho od roucha; Slovo plnost
elitním může akknsetnem nebonominetivem
vým suknem vesměs a vůbec nepříhodnost a
tedy llvbjí vý—
škodlivost míchati staré _s_novým, přilípati býti; béře-li'sc' natom-mm,
k věcem zvetšelým vécinedospělé, nedozralé klad možen jest, podle toho, jestli se zájme=
a nové. A ten smysl býti praví, že jak vů— no jeho béře k rouchu nebo k latě ——což v
bec 11Židů nestejnorodé věci se spřihati & ř. a lat. ovšem státi se může, v naší řeči a»
spojovati neměly Dent. 22, 9. 10, 11., tak le v jen proměniti by se muselo. — Tedy bud'
lPán takového sešívání, sestavování starých smysl jest: nebo jeho (roucha) plnost, či
věcí s novými zavrhuje, an život vniterný deplnění čili doplněk odtrhnje část od roucha;
nedá se _zrůzných capart slípati, nébrž iná-ali aneb: nebo jejíízáplaty či laty) vyplnění či
prospívatíž' jednoho kovu slit býti musí., spravcní či docelcní odjímá či odtrhuje z
flšěchtedy postů, příkrostí, ůtrapností a u ' roucha kus, a horší stává se roztrženina.,

lže

Matouš ili, 98—26. ilzdvaveni ženy kališnické. Vzkříšení duety lalttoVŠj.

Avšak lépe jest s vulgáton slovo ftlópwya
za akkusativ bláti v ten smysl: neb ona

Pán rozmlouval, aj přišel náčelník či. vrch
ník, představený sbornice či synagogy ku
(lata) odjímá a odtrhuje celou plnost jeho" Pánu, klaněl se ažádal, aby dceru, jenž sko
t "j.,IUubuóu,celu i_Qprostranstw odtrhuje, nala, k životu navrátil. Evangelisté druzí V

pokud lata rchho vyplnuje t )" ta' zálata jinem spojení příběh ten vypravujl; leč zna
odtrhuje jeste i ten cely dílroucha, na kte—1“se, že tentokrát sv Matouš, jenži místněji
réž dána jest _a_tak horší roztržení býVá zázraky tý dva s predestymí událostmi pojí,
Luk 5, 36 má jasněji: Nikdo laty od zou přede dvěma druhýma, jenžto jenom obec

cha nového neodtfrha' a, k *rouchu vetcke'mu nou Vazbu vesměs udávají, předkovati zau
nepřičiňuje, sice i nově se roztrhnea k vetche' slouží; ten den, na němž ode Pána povolán
mu nesluší lata: od nového Těmi slovy dvojí byl, jemu zvlaste _byl pamaten aproto spoji=
namítá škodu, roztrhání roucha nového a new tost příběhů pilně zachovava Náčelník sy=
náležitost laty či kusu z roucha nového.
nagěgy čili sborníce staral se o to, aby po—

že i_V Novem?akone duch novy .Vnádobu
Vlitbýti musel, že tedy NoVý Zákon formy

iádekv ní se zachovával, aby určená čtení se
dála a předkoval jiným sborníce sluhám,
jací byli; radní či starší, čtenáři, posluhovači

svě, sVě obvody __a.
ceremonie má; druhé, že

a jiní.

Ještě jenom poznamenati přijde, první,

Ze představeným

sbomice

byl a dal——

co jsme prelozih naďoby jinych následujíce,

rus se jmenoval, jakož že i děva dvanáctio
letá a jediná dcera jeho byla, druzí Evan
mělo by Vlastně býti měchy, jak V staroslon
a V staročeskem, an měchy z kůže na Výcho— gelistové Mr, 5, 22. Luk. 8, dl. pozname=
dě za nádoby vině vydělávají; leč slovo ná— nali. Ale poněkud se rozcházejí evangelisté.
doba dosti prostranné jest a smyslu zhola nen Marek dí, že skonáva či na sotnách jest,
jinačí. Bylby snad Pán ještě místnějiověcech Luk že umírá; an Matouš že již skonala,
těch se šířil, kdyby nebyl z mluvy vytržen byl, praví Odkud rozdíl ten? Ne odjinud leč od
jak výslovně dále praví sv. Matouš:
tud, že sv Matouš velmi strucne a zkrátka
příběh vykládá, kdežto drúží dva evangeli

18, Když On toto mluvil k nim,
aj vrchník jeden přistoupiv klaněl se
Jemu řka: Pane, dcera má právě skon
nala, ale pojď, vlož na ni ruku svou
a žíti bude. 19. A vstav Ježíš šel za
ním i učeníci Jeho. 20, A aj, žena
krvotoká po dvanácte let přistoupivši
od zadu dotkla se podolka roucha Jeho.
21., Nebo pravilau sebe: Dotknu=li se
jen vou-cha Jeho, uzdravena budu,. 22,

stové a v popředí sv Marek o Věci se pro—

stranně rozšiřují. Zkrátka pak mluví Matouš,
poněvadž ku povaze ducha jeho patří pro
blédati jenom k hlavnym věcem, okoličností
pak měně sctmtl ješto druzí, jak zvláště u
sv. Mr pozorovali, zračitěji, obšírněji a ma
lebněji příběh: před oči čítatelovy představiti
hledí. Zjevuje se V tom zvláštní každého
svatopisce ráz Nadto říci můžeme, že sv,
Matouš věcmi, jimž když se dály přítomen
byl, ovládnut a neobyčejnými zaměstnán udá=
lostmi, na dalejší okoliěnostiani-.nepomýšlel,
Ježíš pak obrátiv se a uziev ji řekl; anot druží nebyvše přítomni příběhu chlad—
Bud dobre mysli, dcero, Víra tvá tě něji o něm zpytovali a tudy jej vypravovati
uzdravila ll ozdravěla žena v tu bon “slyšíce více pozornostiokoličnostem Věnovali.
Bezmála takto sluší představiti sobě
dinu, 23 A přišed Ježíš do domu posloupnost událostí: Jairus byl opustil dceru
vrchníkova a uzřev pištce a zástup hlu= svou, ana skonávala. lodešed ku Pánu prosil
čící pravil:
24.. Odcjdětcž, nebo neu Ho, aby přišel uzdravit ji, poněvadž na sot—
umřelo děvče, nébrž spí., ll posmívali nách nalezá se. Pán vydal se na cestu, na

se Jemu..

25. Když pak vybyt byl zá=

stup, vešed tam ujal ji za ruku, avstalo
děvče. 26, I roznesla se pověst ta po
celé zemi oné.

kteréž cestě dále se uzdravení krvotokězeny
Mezi tím poslove z domu Jairova dospěli &.

vyplavovall,ze Vskutku dcera již uňířela,

aby tedy déle již neobtěžoval Pána. Návěští
to Jaim prevelmi zarmoutilo a iozžidlo mysl
jeho, proto jej Pán těší a srdce mu dodává
Nebyl _lPánješte domu Matoušova zane= Spůsobem tím se dá vyrovnati ta napohledná
_chal, nébrž "tamostaval posud, ponevadz ode— potýkavost evangelistů
Ale i V tom, co se na cestě Páně, an k
všád hrnuli se lidé, aby slova Jeho slyšeli;
jakož i učeníci Janovi a před nimi faviseově Jairovl se ubíral, s onou ženou dálo, nějaké
ony otázky, o nichž právě předchází, na napohledně těžkosti zabíhají, když evange-=
Pána v domě tom byli vznesli., Když ještě listu Matouše kc druhym dvěma přilicujeme,
Evang, gv. Mat.

3)

idei

iridionš ix, lev—23. Uzdraveui ženy krveiokě.. ?dzkiň'oenidoors/lakovny,

kteréž závady tu dříve odstraniti sluši

Po“

dle lldr.. .5? 29. Luk. 8, 44., byla .uzdravena
drive

žena. ta,.,než.. „se ..bvl.._-.Pá—n..-obrá.til
a ji

laskavě oslovil; podle Matouše ale zdraví
dosáhla teprv pe Páně k ní se ohráceni &
jí srdce dodávaní. Avšak tn. zdánlivá půtka
právě tak se da ukliditi jak předešlá. Ma=
touš vesměs toliko, vypravuje, co sedělo,
evangelistové druzí mistněji'a zevrnb'nějivěc
přednášejí, Vezdy musíme prohlédati k účelu

pía'š'ťů, “přišý'žce je tkanícemď modrými.

Tře-=

peuí jsou obruby se střapci, jež na čtyrech
krajích pláště“"ioóšili'pro “upomínání" 'soběpro

kázání Božích. Plášt ten někdy s ramen spustili
a o tělo ovinuli, někdy ale také na levém ra=

menu jej nesli a podpravýmramenemo dva
kraje spojili, tak že" dva "okraje s třepeniinv
zadu visely, a žena ukloniti se nepotřebujíc
okraje, odolku neb obruby dotknouti se mohla.
Ona tedy přistoupíoší od zad-u. dotkla se zao-=

dolkuroucha Páně, Když pak dotkla se, tudíž
jemuž slova slouži a ne hned 0 potýkavosti ozdravěla; zastavil se tak krve její L. 8, 44.
smýšleti, praví—li se něco jinými slovy od či vyschl tok krve její a. pocítila uzdravenu
druhého než od prvního, abychom _nebyli se býti od neduhu Mr. 5. 29. l hleděla iai=
biginislovičkaři, domnívajíce se, že pravda díž se skrýti' v zástupu. Ale Pán nevolil ji
propustiti podtají, jak byla se k Němu při
na slova vázána jest.,
Odstranivše námitky činěné tuto druhdy blížila, nébrž jí „dal příležitost, anopý—íčinuk
můžeme již k same věci přistoupiti. Jairus vyznágrijtoho, co'b'ylawůčinila'š' Sic jinak byla
onen, ač s jistou naději a spolu s hlubokou bý'ipovědomi to neblahé s sebou pojala, že
pokorou ku Pánu přibyv, ješto byl před Pá,-= kradi a úkradkem ozdravěla a byla by zao
nem na zem padl, přece nedosáhl stupně tonula v domnění o svém. skrze nevidomé
víry, na kterém v předešlé hlavě nalezame působivou magickou sílu uléčení. (lhojího ji
setníka. Domníval se, že dcera jeho, jenž Pán zbaviti hodlal.. Úbrátil se totiž a (dle
a záměru, dí sv., Augustin com. ev. 2, 28.,

na sotnách byla, nemůže leč skrze přítom— L. 31Mr.) di: Kološ jest, kdo se doll—mulmne?

nost Páně a skrze rukou Jeho vzkládání ozdra Zapírali všickni bojíce se, aby snad nebyli
věti. Považoval, „Pána býti prorokům..podobna, - se tim provinili., A Petr přejav slovo ve
kteříž modre se. „pomoc„Boží. vzývajíce a smyslu všech pravil: Pane, odevšad tlačí a
ruce 'vz'kládajíCe nemocné uždravovali, jak se tiskne se loď a ovšem není divu, zavadilali
toho NamannogdjElisěa nadál 4. Reg. 5, 2. někdo o Tebe. Myslii o prostém doteku,
Ale víra" “Jairov'a tím, co se na cestě dalo, Pan ale mluvil o doteku víry. Tudy Ježíš
vzrůst veliký přibrala. Pan dle velclásky Opětoval: Dotekl se mne někdo, nebo vím, že
své neodkázal ho, néhrž tudíž s nim šel, moc ode mne vyšla., Tato slova nemohou v
učení důležité na jinou dobu. odloživ a nám ten smysl slyšána býti, jakoby něco bylo se
v tom za příklad slouže, jakou vahu na ode Pana mimo vůli Jeho odtrhlo, nébrž
ochotně jiným pomahaní klasti máme,
zázračná. Páně moc k nám vycházetisepravip
Na té cestě k Jairovi ale ajhle! žena když"_se skutkem “vyjevuje. 'Ješto ale moc
krvotakcí blížila se ke Panu.. Od zadu to či= ta vyský'táí"se tuto co 'idkěvá, jenž se i ke
nila neosměiujic se z předu ku Pánu při-= podolkn roucha Páně přičepila, můžeme
stoupiti; činila to tajně akradí, nechtíc pro ovšem tvrditi, že se to dále na důkaz pravdy
zrazena býti.. Neduh zajisté, jímžto sklíčena tě, kterouž učí katolická církev o úctě ostatkům
byla, byl 'břidlívý a Lev.. 15, 25, přikázáno, vykonávané. Podolek nebyl zdroj živodárně
aby žena krvotoka za nečistou se pokládala moci, nébrž stroj a prostředek, jímž moc ta
a obecenstvi s jinými prězna zůstávala po z Kristovy všemohoucnosti vyšla. ženě se
celý čas trvání neduhu. Již po dvanácte uštědřila; podobně ostatkově světců a světio
let protahovala se nemoc ta, a, jak druzi nejsou pramenové, ně'brž“" vodiči toliko rni-=
evangelistově pravi, veškero jmění své byla lostí od lásky a milodohroty Božíplynoucích.
již bez prospěchu vynaložila; těmi okolič—
Pán se tázal, kdo se Ho dotekl, ne ja
nostmi se na um dává, že'zastaralý, zapeklý, koby nevěděl, nébrž aby __
„ženě příležitosti „k
zaprtalý, a tudy neodbytný a nezhojitelný Vyznání. a, _.spolu,.,ií, . vrebeikovi .a jiným.) k
ioyl neduh její.. Domnívala se ona, že,____co_
_S, větší víře poskytnul, 'a'č'"také “doesnt " Jeho
Kristem spojeno, všecko se přiúeastňuje lé; n“'"víi'e"potv'ržěhi'býti měli. “Když nikdo
.en-emoci Jeho, tím více a_n.i nemocem-
dlouho nepřistupoval, tedy Pán hleděl oůkol,
iivě pouhým dotknutím se jiných přichopuje aby užřel, která to učinila; čímž jeví se, že
seo ll pravila u sebe t. j. myslila: dotknu=li dobře věděl, kdož byl se Jeho dotekl. Tu již
se jen podollcu u roucha: Jeho, ozdraví-m. Pán nemohla se tajiti žena před Ním; tedy s
nosil oděv, jak židé druzi a zachovával, co bazuí a s tře'senirn, vidoucí že ukrytí se ji
příkaz-ano v Starém Zákoně Dent., 22, 12. nepovedlo, padla; před nohy Jeho a. vyznala,
co byla učinila, přede vším lidem .a kterak
Num. 15), 3385 aby třepení nosil-í na krajích

.:

Matouš lk, ide—26. Uzdraveniženy ŘWdĚ-ílkěo—=tizkřiseni “deerylairovýo

uzdravena'byla.. Třásla a bála se pak, že jí
Pán vytýkati bude Opovážlivost tu, kterou
vedena, ač jsoucí nečista, netoliko mezi lid
se vmísila, nébrž i samého Pána se dotekla.
Leč řekl jí Pán: Bud? dobré myslí, víra tvá
tě uzdravila, Dodává jí srdce, aby Opustila
veškeren strach, že nebude jí odjato uzdra—
vení pro eno úkradkem učiněné dotknutí, že
raději ta její důvěra líbí se Pánu, Víra tvá,
dí Pán;

neptačí-Í.,-_ďotkml.tž„-.měltoroucha'j " p0=

něvadž víra člověkačiní schopna milostí Boží
Nedi algžiQň. se tobě,“jak jsi uvěřil—u,nébrž
víra; _*důvíěrd..na..._ezďrevíle tebe, _.aby důvěru
její "povýšil"a' cd Vědí zeýnitřních odvrátil;

Píset'Eus.

hist.. ?, 15., že ta žena byla

pohanka z ]Paneady či Cesaréy Filipovy ro=
dem, a že pro památku takového dobrodiní
podivný památník a jak nějaké vítězné zna
mení tam za věku jeho trval; u dveří to
domu jejího obrazaměděný stál na vysokém
kameni v .podčb'ě'ženy, ana na kolenou klečí

a rukama sepatýma jako o milost prosí. Jí
naproti byl jiný obraz, z téhož kovu slitý,
muže rovně stojícího, slušně řízou oděného
a ruky ženě podávajícího; podobenství to
Krista Pána. Podle ev. Nicomo c. 7. sloula
Veronika.
Maličkosti se ještě 'dotknouti musíme
mimochodem. Dle Matouše praví Pán k
ženě té dcera, pěstěným tím slovem jí
srdce dodáýaje; dle Marka dí jj, žena. Vi—
děti,

že Eva.nge1istověÍ-Ave ._„všecko ,.doelovně,

rovy nade

vši pochybnost
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povýšeno bylo.

Ku .PÍŠtCům &. plačnieem pravil Pán:
Ode-=
jděte, neumřela děvčz'ce, ale spí. Tak dlí Pán—i

poněvadž, ačkoli „ninrlá._„
již., byla, přetleiw
díž._.ož.iti.„měla ,neii..na.ks.než..kdyby.Waseda

Nechtěl tim mírného pro mne smutku tna
piti, ale chtěl učiti nás, kterak smrt povao
žovati máme, že totiž jest toliko Spánek a
že ubuděna budou k novému životu těla ze=
.snulá v 'den soudný; tudy také o Lazaru
do. il, ii, již umrlém pravil, přítel náš La—
ear spí. Proto křesťané pohřebnioe cnemo-=

teria, spanicemi, spalnami, jmenovali, "ano“-n
»p'ohíašnův Gorgiáš Leontinský

otázán

byv V

nemoci od'přítele, co činí, odpověděl: Spáa
nek,mne....„podává_„sestřesvé. Nechce tedy
mírného zármutku Pán'zavrliovati, nemírnému
jen naříkáni ve stříc jíti a je zastaviti volil;
sic jinak On sám nad Lazarem slzy prolé=
val, ač jej životu vrátiti umysliv.
Lidé ti, jenž slova Páně slyšeli, smáli se
Jemu; nebyla víra jejich v Pána velika a d0=
mnívali se, že ovšem oni, kteří tu byli, lépe
vědí, co se s děviei dále, nežli Pán, který
teprv přišel a děvici ani neviděl ještě; sem
oni jisti byli smrtí její. Ježíš ale propustiv
všecken

lid a toliko

dle li,., a Mr. tři_____nčení=

ky : Petra, Jana &*“bratrajeho Jákóbá 'a' 're—
diěe děvičiny sebou pojav, dovkomnaty,kdež
zemřelá se nacházela, vešel-..=Ze ty jenom se=
bon pojal, druhým odejíti poručiv, toho pří=

čína není jiná leč ta, za kterou potom, jak

nébrž přemnoho podle __
smyslu toliko vypra= Mr. a Lk. svědčí, velel žádnému nepovídati
vují. Když byl Pán ženě té milost tu pro— o zázraku tom. Stalo se to pro důvody, pro
kázal, ubíral. se do domu Jairova. A tu, an kteréjiž často zakazoval rozšiřovati divy sveje,
dává se na cestu, přibudou lidé z domu dílem jak již výše praveno, pro dání nám při-»
Jairova, jenž dí: Umřela dcerušlca toci.,proč kladu skromnosti a nehledám chlouby ve skute

trudžš a namáhcíš déleji a dálejz ještě Pána .?
Pozdě již jest, pravili, majíce ovšem Krista
za takového proroka, jenž nemocné uzdra
viti může, ale nad jehožto sílu ovšem sáhá,
z mrtvých vzkřísiti. Leč Pán přece šel a
přišed tam nalezl píštce a zástup, jenž kluk
s-mutečny' ččn'£l„_ Byl obyčej

to od čaSů nejv

cích dobřých, dílem prouvarování sevnějakého
spiknutí, bouřemi a'vZepření se Rímanům,
což snadno při té lidu rozkvašenosti a kmm
co pohanům nepřízni se díti mohlo, kdyby
ze vzkříšení toho poznavše Jejv skutku Mesa
siášem býti Jej byli králem učinili, jak se
toho die do. 6, 15.. podjali„ Nad to nechtěl.
fariseů před časem, nežby přišla hodinajeho,
proti sobě popuditi více; měi zajisté Luk,
13, 33. dnes a, zítra a pozejtří chodžtí a tře"

starších zachovávaný, an Gen. ho, 3. čteme,
že Jákoba-q jsonnsedngdesát dni oplakávall V
Egyptě. 'Dáirid'*'p0“šii1iti Jonaty přítele svého
neříkal n'ařikánim velikým pro něho a otce tého dne ezz'ti konec. Lid Sice měl v Néhp
jeho Saula 2 Beg. i, 17. Za dob pozdějších, co v Messiáše 'věřiti, ale měli o Něm výšeji
jak rabínové tomu chtějí, nejchudší lsraelita nežli o králi světském smýšleti, kteréž mysli
pro smutečné naříkání aspon. dva „Píši-cea . však toliko znenáhla docházeti mohli, Roe—=
jednu„_—plačnici najmouti
musel; Patřilo ' z nesla se ovšem pověst ta po vši krajině 'a
přítomnosti plačnic a pištcův, že dcera, když málo .nmanívaio. to...,itžánš,zeknzojvání ;,aiefan
odcházel otce z domu, ještě neumřela, sic Čié'ilf-Í'Seč'.íbyl, estatně .lidi _.svobodné vůle _zba:
jinak by byl pláč a nářek prozatím až do viti nehodlaje; tak. jak přikázání Adam?
přibytí Páně stavil; patrno též, že se Pán dal, ač věda, že jeho nezachová a jak Jidáše
dlouho na cestě zabavoval se ženou onou, povolal ač předvídaje, že Ho zradí. Pozoru
chtěje bezmála tomu, aby úmrtí dcery Jak . hodno jest, že „Pán nikdy anikde nezakazuje
$““

Éiiaio'iíš EX, iŠ—žo,

Vzkříšení dcery jamy.

nauky Jeho zvěstovati;

zákaz takový vždy

jen k divům „liebe celí;

_

.

„

Vešed Pán do svetmce ujal děvu za ruku
a jak praví druzí evangelisté, jí pravil; pě..

-———
žfwái.

Madre—jemidvou siepdd.

půjčil. Div-li, že když z Jairova domu vro-
cei se, opět jiní lidé se u Něhoo dary uchá
zeli? Byli to slepí, o nichž Matouš takto vy—

pravuje:

rvačka,vstaň ! Pravil to jazykem aramejským,
jak nám Mr. 5, 4:1.-slova Páně zachoval:_
27. A když odcházel odtud. Ježíš,
Talitha kami t. j. děvečko ostaní. Mohl ovšem následovali Ho dva slepcové volajíce a
jedním. slovem vzkřísiti ji z mrtvých, ale
Smiluj se nad námi, synu Da=
Ujalii za m.k.v,..„nonévadžotev-Ho byli—vídat ikonce:
vlbžfiti',ruku,;ná,';__dcferujeho, a' pro dokázání,

že nan 'jiň'ak'mrtva než jak by spala; nebo

vidův. 28., Když pak přišel domů, při
stoupili k Němu slepci, i dí jim Ježíš:
Věřite=li, že to učiniti mohu vám? Rkou
Jemu:
Ovšem, Panel
25% Tehdy se

obyčejně spící lidi vzetím jich za ruku obu
zujeme.. Slovo, jehož užívá, dovodí Jej tím
býti, jenž velí a stane se.: zavolal, dí Lk. 8,
54., jak voláme na lidi daleké, na důkaz, že dotekl očí jejich řka: Podle víry vaší
duše se již drahně byla oddálila= Když pak, staniž se vám., 30., ][ otevřeny jsou
jako jinak nemohlo býti, děvice ožila, tedy oči jejich; a pohrozil jim Ježíš íkaz
kázal jž dáti jisti, jak Mr. dokládá, pro lepší Hled'tež, at' žádný se nedoví. Bl., Ale
dolíčení, že skutečně aživotně nejenom ožila, oni vyšedše rozhlásiii Jej po celé kra=
ale i nemoci své předešlé zbavena byla. Tak
i Lazarova vzkříšení Je., 12, 2. ano svého jině oné,
vlastního Pán potvrdil Jo. 21, 5.; neméně
Odcházel Pán právě z.__d9__m_u_
Jaiijova do,
apoštolé Act. 10, 40. 41. se na to co důvod
“skutečného vzkříšení Páně odvolávali.
dpmnýťetroma, kdež obyčejně 'v “kameni
Dodává Mr. 5, 42., že byla dvanáctelet bydlel 4, 13., an tu dva slepci následovali
“stará, že tedy ovšem přirozeno bylo, když »Ho volajíce, aby je uzdravil. Slepci byli tě
'nyní oživši chodila nejsoucí totiž dítětem, né" lem, ale víra jich v Krista ukazuje, že již
již duchem prozírali a že jim vzešlo světlo,
brž výrostkyní.
Dodavkem musíme o některých věcech jenž osvěcuje celý svět. Volali oni: Smiluí
Davidův Synem Davido—
ee zmíniti., Nejprve, že vzkřísením mrtvé dě— se nad námi, 331,qu
vice vypodobňuje se ..duchovní oživení. hříš vým Ho jmenují, a tedý' Ho za Messiáše
níka; w. „biele..vzdáliii. ve neví...-,světskýchpw mají; tak zajisté prozývá se Messiáš v Sta—
chotí, d'iiš'epopsánz.;.hříšnosn, pokání činiti rém i Novém Zákoně Ez,'34, 23. 24, Mt. l2,
a pokrmem___jěýáíosjtiwouářníse musí posilniti.

Druhé pozorovati, že Pán tré mrtvých
v evangeliu vzkřísil, dvanáctiletou děvici, mlá—
dence v Naimě, Lazara. lDěvice "nedávno
zemřela a 'u rodičů ještě v domě od Krista
lahodným spůsobem oživla, Mládenec V do-»
zrávajícím věku skonal a teprv na“ cestě k
hrobu ode Pána vzkřísen byl. Lazar v do—
špělém věku zesnul a čtyry dni v hrobě tr
val,. Při děvici sladce volali: Děvíce, esta-ň;
silněji při mládenci: Mládenče, tobě pravím,
cstaň- Nejsilněji volal ]Pán při Lazaru: La
zare, eyjdz' een. Jsou to dle sv. otců roz
licní stupňové hříšného porušení: menší, vět=
ší; největší. '

' " '

'Eřetí. Pán mrtvé křísí, aby dokázal býti
se pánem,..života, míti klíče života a smrti
Ap."l', 18. a spolu aby nám 'dal zástavu a
rukojemství budoucího vzkříšení našeho., Ti,
'enž od něho tělesně vzkříseni byli, ti od
Něho také duchovního vzkříšení účastnými
učinění jsou a ovšem tedy s té strany blan?
ženými nazývati mohou se.
Šel Pán do domu, aby dobrodiní učinil
a na samé cestě se ženě dobrodiním pro

23. Jest,_to_._.„prvnípřed lidem Ježíše co Kri
sta a M_essi_áše_:_vyznání.Daprošovali se ode

Pána zdravého "žřák'iil'poněvadž o Messiáši v
Starém Zákoně skrze proroky předpovědíno,
že, .;..SĚQPÝŠD..;ZÍ3K
navrátí

Ješ.

35), 5. 42, 7.. Na

vycbŽOdě'vmói—kéin""pásníii'iipro tený

a útlý

prach, pro náhlé změny :temperatury dnové

mocné, a prorosu, ano't' se tam pod širým
nebem mnoho'spává, častější„ bývá neduh
oěínežli u nás. Tady v evangeliích několi
kráte se slepci se potkáváme a u sv.. Mt.
níže 20, 30. on.ět..._.v..=1eri_.ch.a.
.v...dvou

Slencính

uzdravených čteme?" Éán na“ cestě“ nevšímá!
si volání jejich dílem pro zkušení stálosti
jejich, dílem pro __nodvrácenif"
nějakých v lidu
brojení, jichž se 'obáva'ti bylo, 'kdyby,__takoví
digwyóhnedipo„sobě veřejně vůči celého zá—
stupu se byli vykonávali., Avšak slepci ne—

dali se odstrašiti, néhrž za Pánem do domu
šli. ]Pán klade jim otázku vlídně se k nim
maje .. Věřímeliž, že to učiniti mohu ? Novoce:
Věříte-li, ,že,..vá—nitoho M.Bohu vymosíií.h10

nu,“iíébřž že vama

úči'izůí'móhii; Když pak

byli přisvědčili, tedy dotek se očí jejich dí :_
Staň se vám dle víry naši ! Nedí: Otevřte se

ldd

Matouš IX, ???—dl. Uzdravení dvon slepců, 32—34. a nano.

očí vaše, ozďravěí váš zrak, nabuďte zraku a
podobně; nébrž: Staň se vám dle víny, Víra

pozoroval, hluchébo spolu i_„nčlýéhq ,leačfs
což obojí obyčejně—*spojeno “líývái “Toť byla

pravá bída u člověka toho, že ani bídy své
Pán vezdy a vezdy'vzíry žádal cd oněch, kte-= žádnému vyjeviti nemohl.. 'Vadn tu miiosra
ří uzdravení u Něho hledali, tak i k zdraví denství Boží nahradilo. Pán tu nežádážádné
dnšgprohlédaje a všem vyznavačůnť'ljá'š'ný víry od němého, jížto vyjádřiti nemohl, ovšem.
příklad čeho piloti poskytuje,
ji ale raděj v srdce jeho _vlíval; prosto dna
! otevřžnyjsou oči jejich t. j. zrak očím cha zlého, běsa, dehnu, vyhání, načež něm
jejich dán, moc či mohútnost vidění jim uště— mota přestává, na důkaz, že nebyl němým
dřena. Hebrejské rčení otevřítz' oči znamená pro nějakou přírodnou vadu, nébrž poněvadž
toli eo vidoucínínčiniti 4 Beg. 6, 17, des. byl běs zmocnil se mluvidla jeho. To vidou=
35, 5. Kdo"žajisté'šlep jest, byt i otevřeny ce lidé užasli se a pravili: Nikdy se tako-=
měl oči, tomu není přece jinak, než jak ne' věci, tak veliká a zázračně » Israeli vte-=
kdyby zatvořeny byly.
.
ukázaly.
'
Na to Pán důrazně zapověděl, aby ne—
DiVent..to.musím,.. na. všecky divi t_n
rozhlášeli divu toho. Příčina táž jest, kterou kteréž Matouš “po(svém povolání vypravuje,
jsme již po dvakrát při předešlých zázracích a netoliko na poslední o vyhnání zlého duu
zajisté„yý___minl_š_ou_všeliké „spásy ..jest;

“odtud

uvodili, a „hrozba__„_pomlčetio tom zvláště se

cha vztahovati. Tudy Slovo takto, (ší-539359
síc
zde značí:
nikdy„._,se___.
takoyé divy v krajině

týkala víryjějišh, že Messiáš jest, jak níže
16, 20. "'Pái'i'""ž'ápřětlk“"'"ll'P'e'f'Ěvaia apoštolům

naší___._n__e_.nkáz_a_1y,_
nikdy"

Jej co Messiáše ohlašovati. Slepci ovšem
neposlechli, domnívajíce se povinností svou
býti a ku vděčnosti to náležeti, aby 0 do
brodiní sobě učiněném vyprávěli; mysleli
snad těž, že Pán to jenom pro pouhou skrom
nost činí. Leč o podobném proti zapovědění
Páně rozhlašování výše řeč byla, z čehož
sonditi se dá o té, již tu někteří kladou, o—
tázce, zdaliž slepcové ti rozhlašováním tím
zhřešili jsou čili nic. Sv., Jeroným dí: šáh.,
Vé ale

„Těladdvideos-tit.nebem—lčeinf-f?

"

" 'l'i slepcové sami žádali a prosili Pána,
aby je uzdravil; ale člověk jeden žádostiv
a potřebou jsa neméně pomoci Páně, musel
přiveden býti ku Pánu, ješto mocnost ta,
jenž jím vládla, mu toho nedopouštěla. Dio
tom Matouš:

jich

viděti"

nebylo

' ani

za" Mbjžíše, ani za Eliáše a jiných proroků,
Nedo'b'ř'eněkteří slovo takto vykládají toliko
o spůsobu, jakým duch vyhnán byl, jakoby
se divili lidé, že nikdo z těch podvodných
zaklínačů, jenž duchy zlé vyvrhovalí, taken
vým spůsobern, jedním toliko slovem, toho
nedovedl. Sv. Matouš v jednu jako kytka
spojuje všecky divy, kteréž se dály dne toho.,
když byl Pánem povolán, a pro úzkou vaze
bu úžas lidu se ke všem potahuje zázrakům.
Již drahně ďáblův dříve byl vymítl Pán.,
Divení to lidu bylo by pozdě přicházelo,
Ovšem ale mohl sv. Mt. znova divení lidn
zaznamenati, poněvadž lid tolikými divy ob
hrnut, ano jako přihmut byv nemohl než
velikým úžasem naplniti se, Viděli zajisté,
jak se naplnilo o Kristu proroctví ono des,.
35,

5.

cc uši

6,

Tehdcí otevrou . se očí

hluchých a

rozvázán

slepých

bude jazyk

32, A když oni vycházeli, aj při= němých..
Fariseové ale nepřičítali divů těch moci
vedli k Němn' člověka němého, a běs Boží, néhrž zvláštním zaslepením viděli vzá
nébo. 33., A když vyvržen byl běs, zracích deho moc Bohu protivnou, knížeti dá—
mluvil němý, a divili 'se zástupové blů je připisujíce.,Kdybyjich„nebylazávista"
řkoucež Nikdy se nezjevilo'takto v pýchaoslepíla, byliby snadno rozdíl mezi půsoa
lsraele., 34. Fariseové ale pravili: V bením"dábla""a působením Pána uviděli. Dá;

knížeti běsův vymítá běsy.
Slepci ti s radostí ode Pána odcházeli,
ale, jak jsme pravili, nebylo ještě skončení
dobrodiním Páně. Přivedli k Němu člověka
němého spolu a běsného, posedlého totiž od
d'ábla, kterýž ho mluvy zbavil jazyk mupod—
trhnnv; tudy Lk.. 11, 14. ač tamto jiný pří
běh vykládá se? sluje dáibelstvíněmé či..běs
němý, poněvadž člověka němým činili iPi'idati
musíme, že slovo ,zopóg, jak již sv, Jeroným

bel, k___mod_1_ářs_tví,
Pán

k oslavení

jednoho

Boháňábíží" , ďábel lidem škodí, je souží, uc
tiskuje, snižuje, zatřačiijěš'ií'an lidem nemá-=.
há, je těší, je běd, sužeb aokovů dábclských
zbavuje. Ale nesmírno bylo zášti, nesmírná
' zloba, nesmírná zaslepenost jejich., Knížeteín
či náčelníkem běsů či ďáblův se jinde zve
Beelzebub 12, 24. a jeho pomocí praví spů=
sobeny býti zázraky Páně, Pán tentokráte
útržky té jejich o své-váze nechává, aniž jí
poráží, bud' poněvadž více soukromně pro=
nesena byla, bud poněvadž lid, ac jl slysev,

Tlíiěl

nations bt, see—oa. little dělníků na let kanoi-sov..

zhola na ni nedbal, toli divy v důvěře ku byl lid můj, pastýři jejich svedli je, všichni,
kteří je nalezl-í, zžžrali je. A jak EZGCh. 34,
Pánu na ten čas potvrzen byv.
Aniž také Pán útržkami a hanami těmi 2_-——-&
vypisuje, že nepastýři ti co nemocného
dal senějak mýliti V..působení svém, nébrž neléčilí, co navrženo Zpět nepřícedlí, což se
novými dobrodinímí je odráží, Nebo praví ztratila nehledali, a že tudy ovce učiněny
dále sv, Matouš:
jsou Ic sežrání folk/dm, a že se rozprchly po
ušelíkěm pahorku vysokém, Pravý to obraz,
čím bychom i my byli bez Krista, a poněo
35, ][ obcházel Ježíš všecka města vadž jenom v církvi Kristus jest, čím by=
a všechny vsi, více ve sbornícech jejich chom byli bez cirkve. Protož Pán v nejvni
a hlásaje evangelium království a u= ternější útrobě pohnut byl., ][ dí tudy vučení
zdravuje všelikou nemoc a všeliký ne kům: eň mnoha, ale dělníků málo. Zní nam
zývá lid náchylný a hotový ku přijetí nauky
duh. 36, Uzřev pak zástnpy, slitovaw o království Božím. Podobně Je. 4, 35. na
lo se Mn jich, že byli umoření a po= zývá Samaritány zralou žní, Poněvadž ale
vrženi jak ovce nemající pastýře, 37. dělníkův jest málo, kteřížby o spasení lidu

Tehdy dí učeníkíim svým: Zen. sice pečovali, tedy ——očekávali bychom, že Pán
mnoha jest, ale dělníkův málo.. 38, Pro řekne —-posýlám vás, abyste vy vzdělávali
půdu, srdce lidská, semeno dobré soli a je
ste tedy Pána žně, aby poslal dělníky ' až k dozralým žněm pěstovali. Ale místo toho
na žei'í svou.,

_ Dobrodiní svá Pán neobmezoval většími
městy, néhrž mnohem raději navštěvoval nné-=
stečka a vsi, a všady vyučoval, kde sbor
nice či synagóga nějaká byla, dávaje v tom
příklad církve svě představeným, o vzneše= ,
nější a nižší třídu stejnou péči vésti, ač
všady raděj chudým se evangelium zvěsto
valo., Všady pak kázaní svého divy a zá
zraky potvrzoval, aby ti, kdož se řečinepod=
robili, skutkům se podmanili. Obcházel to=
tíž, (lí SV. Mt., po městech a vsích a hlásal
evangelium a království a uzdrauooal ceskery
neduhy. Těmi slovy s. Mt. činí úvod a pře—
chod k novému oddílu působení Páně, kro—

vecc Pán: Proste Pána žně, aby dělníky po—
slal. Takto vece, poněvadž poselství dělníků
evangelických ovocem má býti modliteb a

proseb našich, jelikož důstcjenství a úřadn
toho se na prosbu a modlitbu lidem dostává,
jak dí sv, Hilarius. Proto církev katolická
ustanovila čtvero dob v roce, tak řešené su=
ché dny, kdež věřící lid modlitbami, posty,
pokáním a skutky lásky dobrých služebníků
doprošovati se povinen. Pánem _žnž někteří
Krista rozumějí ; lépe jiní slyší""'0tce._ nebe-=

ského;

nebovyvolení. sepřipisujíeí' v písmě

Otci__hl,_,t,„20,23., jakož i jinde

nazyvá' Kri—

stus Otce__'_nebeského hospodářem, vinařem
a pánem vinice cr '“čírkve, “sebe'“-pak synem
a dědicem. Mt. 22, 23. Mr. 12, 1. 30,15, l.

zeslání dvanáctera apoštolů a k naukám k
tomu připojeným; slova tu jsou téměř tatáž,
jež čteme l, 23, Pohnutku k rozeslání tomn
Páně Matouš takovou udává, z níž přemilo
srdná Páně dobrota jasně vysvítá. Slitoualo

Dělníky, jak samosvitno, nazývá hlasatele
evangelia, kteřížto žnou, sbírají a sklízejí
do stodol království Božího. Takoví byli druh
dy Mojžíš Ex. 3, 10., lsajáš 6. 9., Jeremiáš
l, 5. a jiní od Boha poslanci, Místo pošle

se Mu toho lidu, že byl Všechen zamořen,se=

jest ř. vypudí ěxůžlv

šlý, utrápen ano povržeu, pohozen, povalen,
stýrán a uhnětán, jak occe bezpastýře., Ovce
zajisté pastýře pozbyvše všelikým nehodám
podléhají a brzo hynou. V takovém stavě
byl lid, zanedbán zhola od těch, kteří měli
jej na pastvu slova Božího voditi; ale místo
pastýřů prokázali se mu býti oděráky azboj
níky a vlky; netoliko uhněten byl mnohými,
jichž snášeti lze nebylo, břemeny, nébrž byl
s práznem odbýván, ješte ho kněží a záko=
nící pro Krista nepřipravovali, ano zhola
protivnýrni Kristově nauce ideami naplnili.
Byl tehdejší stav lidu toho, jak onen, o němž
píše der. 50, 6, Jako stádo ztracené učiněn

pobídne a rychleustrojí, aby to, čeho se
zdráháliy'ná 'sfe'přijavše“rádi nesli a poně
vadž potřeba svrchovaná doléhá, tudíž na se

vyžene t. j. „mocně

přijali.

Ku konci hlavy mohli bychom se ještě
ohlédati po různých čteních a o pravosti a
nepravosti jich sonditi. Ale ta čtení, jichžto
jsme nedotkli, smyslu se zhola netýkají a
jen pro toho, kdo písmo řecky čte, zajíma
vost nějakou do sebe mají. My tudy právem
se jich lišiti můžeme.,
Tudy se raděj obrátíme k tomu, jehož
Pán dotekl a o němž Matouš v následující
hlavě mluví, k rozeslání totiž apoštolů.,

líatooš;

ří l-—4“- ůozosuáol apoštolův.

iza

C35—

Uli

Hlava X,
Rozeslána“ apoštolům jimž Pán moc dává ! apoštolův a zvláště v tomto jich rozesýiání
deny činiti a evangelium kázati '? Udě—f propůjčil se jak praveno sám one modlitbě
luje jim naučení, kterak by se ve oseeíz ne= výšeji 9, 37 volené, aby totiž prosili pána
snazech obohatí ;nělz', 16 předpovídá jim -: žní, poslati dělníky na žeň svoji, spolu tím
protzbenstuz'; 26. le nebojácnosti, ke smělo pánem žní Sebe býti osvědčiv
Proč dvanwtero jich vyvolil, ani méně
sti a ls neohlécldní se na, krev a příbuznost
je czbuzuje; 40. těm, kdož je přijmou, sli— ani vitae? V tom bral ohled na dvanáctero
pokolení israelských, kteráž ode dvanácti
buje odplatu,
*

praotců zplozena byla; jako tam dvanáctero

1, A přivolav dvanácte učeníků bylo ploditelů podle těla, tak mělo obnovené
svojich dal jim moc nad duchy nečistý pokolení podobně ode dvanáctera praotců zp10»
mi, aby je vymítali a uzdravovali všeli» zeno bý,ti aby se ukazalo, ze Starý Zákon

kou nemocaavšeliký neduh

2

Dva— 3 byl

nácti pak apoštolů jména jsou tato:
První Šimon prozvaný Petr a Ondřej
bratr jeho. 3, Jakob Zebedéovec a Jan
bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš
a Matouš celník, Jákob Alfěovec a'l'ha»
deus.. 4 Šimon Kananejský a Jidáš
Iškariotský, jenž lilo i vydal
Predpoklada sv Matouš, že se vyvolení

anestoluvjiž bylodříve dalo () tom-*Luk.

6,13 míStněji vypravuje, že Pán za noci
na modlitbách potrvav, ráno z veškerého
zástupu stoupenců svojich dvanácte vyvolil
a je apoštoly nazval, totiž vyslanci, posly,
náměstníky, zmocněnci vyslanými k ohlašo
vání a zjevování spásy jménem Jeho. Jakož
posel nemluví odsebe, néhrž od toho, od
něhož poslán jest,"tak apoštolě slova Jeho
zvěstovati, Jeho zastupovati měli a tudy
jim svěřil veškeru moc, kterou sám od Otce .

nástinein obrazem a předvčstem Zákona
Nového a že co tam v Zákoně Starém se
dále tělesně, to duchovním špůsobem ve vyš»
ším smy-slu se v Z. Novém obnovilo. Těm
dvanácte vyvolencům svojim udělil Pán moci
nad duchy nečestýmí a moci, aby uzolravovatz
mohli. Donny. necistyml zove duchy zle,
se samovolným od Boha odstoupením po=
skvrnili a z nejcistějsmh tvorů nečistvml

stali a že spelu vnukaním“ a pokusenlnr
svými ubohé lidstvo ke vseukym nečistotám,
poskvrnám a plamám duše navodí na! Pán

moc apoštolům, aby duchy zlě vyháněli či
oymítali z těch, kteří jimi posedlí byli; tím
se Íznáčilo spolu, že i ; duchů, zduší, ZIIIYN.
slí a srdcí lidských vystěhovati se jim při

jde. Moc tuto vymítati' ďáblý odueiuje Pán

od jiné, již jim tu. dává moci, od mooluzdra—__

vování, z čehož Opět jde, že bloudili vyklá
dači ti, kteří obojí moc mátli a za tožnou
pokládali. Divotvorná moc byla potrebna
apoštolům na začátku církve pro zaštěpení,
přijal,ponevadzjí ku provedení ona spásy zaražení a utvrzení jí; když ale církev již
lidskému pokolení obmýšleněho potřebovali všady nejen kořeny pustila, nébrž ve strom
Ovšem také i jiní učeníci jména apoštolů vzrůstala, zázraků již v té míře nevyhledá—
tytýž dosahovali; ano i s_ámPán Heer 3 ]. valo se, jak při zakládání veliké budovy
apoštolem od sv Pavla se nazývá. Leč ve Páně, ač pak ruka Páně nad církví-nikterak
vlastním významu a zvlaště patří jméno to zkrácena není. Ostatně se nepřenáší evange—
těm jenom mužům, kteří ode Krista bez-= lista o spůsobu, jakým Ježíš moci tě divo—
prostredne povolání a mocí k vyučování a tvorné apoštolům uštědřil, pouhým-li prohlá
řízení církve ustrojení byli. Kladou se apo-» šením, tajemným—linějakým spůsobem aneb li
štole všady v čele úřadů církevních ] Cor zjevným a patrným činem nějakým, jak u p,

12, 28 Ef. 4,11.;na

nich církev spoléhá, Jo. 20, 22 dechnutím na apoštolyjim Ducha

od nich nauku svou obdržela, ed nich appa
štolskou t j ode Krista ustavenou a pově

ránoušldje Sv

Matoušjenom jedenkrate, |

svatého a moc odpousteh nebo zadizeti hrichy
svěřil,

Mnoho záleželo na tom, aby jmena apo—
štolův se věděla, annajich shodném svědectví
pravda nauky Kristovy a všech Jeho skutků
a příběhů se stanoví.. Tudy je zevrubně dle
Ducha svatého k vyučování a obrácení ve— jména uvádí evangelista., Počátek činí od
škereho svíěta se vydali a tudy tehdá teprv
imma příjmením Petra, a což velepamátno
pravými apoštoly se stali. V tom povolání přičiůuje řadovně číslo prvý, ač při dalejším

na tomto místě totiž Slova toho (apoštol)
užívá; činí to za příčinou samozřejmou
ápoštolě zajisté teprve po seslání na ně

ldd

Matouš k, šl—d. Idozesláni apoštolům

apoštolův vypočítání všegh čísel se odtahuje, jiná řecká jména v písmě sv. Nového Žákoa
Třikráte ještě výčet apostolu v písmě nale na, čehož nebude nikomu divno, kdež ví, že
záme, u Marka 3, 16 n., ,? Lukáše 6, 14,11. Zidě po několika století Rekům, Ptoleme=
a posléze Act. 1, ld. Elize—11k nim připa ovcům a Seleukovcům poddání byli _a že od
časů Alexandra Vel. jnnoho Reků mezi nimi
tříme, shledámc,
ze afC_„...,na»,_.mnoze
od sebe
odstupují, v tom přece dokonale se“ šh'od'újí, přebývalo. Tudy u Zidů jména řecká odOa
že Petra. prvního kladen, Filipa na pátém., mácněla, ač ostatně někteří vykladatelé mym
Jákoba Alíéovce na devátém, Jidáše lškari—— slí, že Ondřej a doleji Filip také jméno hee
otského na posledním místě jmenují. Jestliže brejské nosili, kteréž ale v zapomenutí
veškery apoštoly na trojítřídu rozdělíme v přišlo.
Dále. následují Jákob Zebeale'ooec, totiž
každou čtyry pojímajíce',jakkmenové israelští
na poušti okolo stanu po čtveru se rozhostili, syn Zebedéův, a bratr jeho Jan; přidává se
tedy podle veškerých pepisů třída prvá se nám Jákobovi slovo Zebeďe'ovec pro odlišení ho
tatáž vyskytá, Petr, Ondřej, JakobaJan. Proč od Jákoba, syna Alféova. Obyčejně sluje
tak se dalo, pouzenli, mimo-rem, pro vyob tento bratr Janův Jákobůllkyčlěším t.,j. Star—3
razení řádu hierachie nebeské 001. l, 16. ším_„_poněvadž dříve byl cti—"Kristá'póvolám.

a pro předpodobu budoucí církve 0011.16.,
čili toliko podlé historického postupu, vněmž
povoláni byli, nevíme ; jisto že Sap. ll, 21.,
podle míry a počtu všechny věci Pán řídí
na světě a tudy ani V novém stvořenstvu, v
církvi, nic náhodě neponechal. Proč Jidáš
posledním klade se, jest na bíledni; po—
řádek jiných nemá do sebe váhy. "Po však
divne a ovšem zajímavo jest, jak jsme zmí—
nili již, že všickni Petra., nemísiteprvníin po—
kládají a k "dovršení toho sv. Matouš ještě
slovce proý přičiňuje. Odkud to, že Petra
všickni 'jedríosvorně prvním kladou, ač mezi
sebou žárlivr byli a nesnadili se o to, kdo
by znich větším byl? Mir. 9, 33. Nemůžeme
na to odpověd-čti, žeby se to dále pro nej
dřívější Petra od "Krista povolání, anot z
do., 1, 49.. n. víme, že Ondřej byl dříve ode
Pána povolán než Petr. “Anižmůže přednost

ta základu míti v nějaké ozvláštníku Petrovi
přívinulosti; učeník,jehož nade vše jiné za“
miloval Ježíš, byl Jan, Nezbývá tedy jiná
příčina přednosti Petrovy tu projevená, leč
vážnost a důstojenství, podle kteréhož pro

-..—.-.-.
. .___.
.

zachování v církvi jednoty náčelníkem, prv—
níkem, hlavou a jak dí Zlatoúst, ústem uče—
níků a vůdcem oboru jich ode Krista usta—

noven jest.
Petr, jak tu viděti, jmenoval se vlastně
imon, pro rozeznání ho od apoštola Šimona
chananejskěho a za příčinou důstojenství jeho
dáno mu bylo příjmení Petr, skála, Tím věc
dvojí se navrhuje; jedna, že církev ta na
Petru založená bude jak Skalanenoďvratna,
druhá jest napomenutí Petrovi-a nástupcům
ieho daně, aby stálosti.. a. vytrvalosti v.dobru
všelijak pilní bývali. Leč o tom níže-ld, 18.
Kdo z bratrů těch, Petr—ližči Ondřej starším
byl, nijak určiti se nedá; sv. otcové se tu
různo rozbíhají. Jméno Ondřej či Andreas
jest řecké, jako jméno Petr zřečtěné z ara“
mejského jména Kéia jest, Přicházejí také

'lřííížfápíoštól“"reždířriýawjěsli"" .od Filipa
jahna.""""í)le Fuseb. b. e. 3, 31. 5, 24. ve

Erreii kázal a tam v mesteHnemmh

co

mučeník skonal. Filip "jest "podobnějměno
řecké a značí muže komonněho, bojovného,
rytířského, vlastně koněrada, jakož jméno An:
dreas ___člqvěkazmužiléhoči mužného znamená,

Baztoťomeus značí toli co syn _Tolmeův;
vlastní jméno jeho bylo, jak viděti Jan. 1,
46-9

Nathanael;

Je.. . 21, „2-—
„Se..„Nethauael

zřejmě mezi“apoštoly pokládá. Někteří sice (chtě-=

liNathanaela od Bartolomějerůzniti; ale těžko
věřiti, žeby Nathan—šle!Jo. ], 47. hned,a-.en“
čátky _S_e_
štítem.?„ap„9.š.ialr„..nda Pána.-novelami.

s takó'voů“"l'ášk8ů“ “přijatý 'a tak zřejmě Kri

sta Synem Božím býti osvědčující mezi apo

štoly počten nebrl- Byl,-liišak..reštaemaní
jiný,..„lgš„Bartoloměj, aňóft'dán" o"'"Bart0loiněji,
ostatní...,..šiaúeelistě...o Nath'enďéÍemínky
ne—

činí.. V seznámenapoštom
vezdy se spo-=
juje s_lgilipem byv s ním spolu povolán, tak
jako Jákob-'a Sian, Petr a Ondřej spolu pou
volání dosáhli.
'
Tomáš jméno hebrejské, jež se do. ll,
l6, 20, 24. 2l, 2, blíženec vykládá.
0 Matouši řečbyla 9, 9; přidává jménu
svému i stav svůj předešlý, čelný, cožv očích
židovstva tehdejšího znamenajíc toli co hříšu
ník pokoru jeho doličuje. Zádný jiný evan=
gelista mu toho přísudku nedává.
U Jákoba pro rozeznání ho od Jákoba
Většího přičiůuje, že byl synem Alféovým;
sloul též „lákobem Menším, jak jsme zmínili-,
či Mladším buď pro menší postavu, bud pro
věk mladší, bud' raději pro své ode Krista
později povolání. Mr. 115, 40. Jméno Aěféus

jest totéž se jménem Kleofáše Jo. 19, 25. či
raděj chpáše (nebo jméno Kleoiáš Luk. 24,
18. jest zkráceno zejména Kleopatra): Alfej
ten otec Jákobův jiný jest od toho, jenž se
otcem Matoušovým či Levijovým býti praví
Mr. 2, lei—, Sloni Jákob

ten

Spravedlivým

Matouš X9 l=4lo dorost-aut apoštotůu
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vráceno býti vzaté od věřících, když vidí,
že vetřelci a vlci ovčincem Božím zavládlia
mělo se zabrániti všemu domnění, že Pán teh=
dá církev svou opouští.. Předvídal Pán, co se

pro svou zvláštní pobožnost a byl bratrem
a, jí příbuzným Páně po své matce Marií,
.jenž se jmenuje do, 19, 25. sestrou matky
lPáně; o něm místněji v úvodu k listu Já=
kobově.,

stane: ale Předvidol,..„takánad...,andšlů.
avre

' '
'
'
Následuje Thaddeus; jiní čtou tu Lebé= cestvořilqet
Sv, Matouš po dvou čítá, jakož pak dle
us. Mr, 3, 18. stojí podobně Thadéus,
Luk, 6, 16. Act. ]l, 13. čte se: Juda-Jáko— Mr. 6, 7.. dva a dva ode Pána rozeslání by=
bův t. bratr, Tudy vypadá, že se"jmena-var  li, dílem poněvadž dva svědkové pravdu o—
Judas Thadéus či Lebéus, a že byl bratrem svědčovalí (níže 18, IS.), dílem abychom se
Jákoba Menšího; Judas jméno jest, Thadéns lásce a svornosti naučili; neméně pak chtěl
či Lebéus jest příjmení, kteréž se pro rOZe Pán, aby druh druhovi v povolání apoštolském
znání od jiných přidávalo , poněvadž jména platnou pomocí přispíval.
Leč k čemu je vyvolil Pán? Di o tom
Judas zhusta se užívalo. Obojí příjmě značí
totéž, an thad. znamená prsa, leb srdce, a sv. Matouš dále:
tudy obojí příjmení se sbíhá v ponětí muže
5., Těchto dvanácté poslal Ježíš
srdnatého, udatného aneb dle jiných opatru přikázav jim řka: Na cestu pohanů ne—
ného, prohlídavého, anot v jazyku hebrejském
odejděte a do měst Samaritánských new
srdce přečasto mysl znamená.
„
Zbývají dva ještě a sice nejprvé Simon vejdete, 6. nébrž raději jděte k ovcem
Kananejský. Lukáš 6, 15. jej horlivcem zahynulým domu israclského, 7. Chof
nazývá, podobně Act. 1, 13. tak sluje. Slovo díce pak hlásejte řkouce: Přiblížilo se
Kananejský pochodí od slova bobr. Kanna, království nebeské. 8.. Nemocné uzdra=
což horlivce značí. Byli horlivci lidé, kteří
dle příkladu Fineesova Num. 25, 7. přestou-= vujte, mrtvé křeste, trudovatě očišťujte,
pení zák'oná'Božíno" netoliko slovy, nébrž i běsy vymítejte; darmo jste vzali, darmo
skutkem káralí.. Strana ta horlivcův tenkrát dejte, 9. Nezachystejte se zlatem ani
jako v zárodě ještě byla, později teprv se“ stříbrem, ani mědí v cpascích svojich,
rozvinouci a v tý zbrodně se výdadouo, 10., ani mošnou na cestě, ani dvěma
které o ní Josef Flavius (o válce Zid. 4, 3.
9 a jinde) vypravuje. K té straně přislou— sukněma, ani obuví, ani holí ; hoden
chal před obrácením svojím Simon, odkud zajisté jest dělník stravy svojí. 11. Do
mu to příjmení také později dávalo se.
kteréhokoli pak města nebo do které=
Posledním se klade, že bez mála posléz koli vsi vejdete, optejte se, kdo v něm
povolán byl, zajisté pak proto, že Pána vým
hodný jest a tam pobud'te až vyjdeteo
dal“ a"'z"*fadilJidáš Iškaňotský „. j. z Kariota
městečka Judského Jos. 15, 25x pochodilý. rz. Vcházejíce pak do domu pozdravte
Jidáše vyvolil Pán, jak dí Ambros (I. s. Luk.) ho řkouce: Pokoj tomu domu, 13, A.
nikoli z neopatrnosti, _nébržzprpžřetetýtnost-í, bude-li dům ten hoden, přijde pokoj
___
_-

aby? tý 'žřázéh“ Bííďá“"“óď 'přítel? "ói'elíěšl'tého
těžce, že jsi dobrodinžm se nehodněmu pro-=

váš naň,

10, 12., ovšem padnouti a hluboce padnouti
může; mělo naučení'dáno býti, že největší
a jako ve středu samé církve zarodilé zlo
díla Božího nepodvrátí; měla pravda dogma-=
tická ozřejměti, že milost Božíčlověka nenutí

svému světovému dospívali aposlušnost, stat-=
nost, hotovost, opatrnost a věrnost osvědčili.
A. tudy jim Pán dává příkazy některé, jenž
na _časjenorn měly zachováváiíýbýti, dokud

pakli nebude hoden , pokoj

váš navrátí se k vám. “M.. A. kdokoli
půjčoval. -Měl'o také tím naučení býti dáno,
nepřijme
vás aniž poslechne řečí va—
že stav žádali..člOVěke nerva-ramia asd. „za..—f
šich,
vycházejíce
ven z domu neb z
hýnúíí nevytrnlij ě; “mele"“óžřéjměti,'"že"set) a
větší" libjnost milosti člověka spasiti nemůže, města vyrazte prach s nohou svojich.,
jestliže onjí“ útrobyšvé nepropůjčuje; měla 1.5. Amen pravím vám: drahněji bude
dána býti církvi potěcha, když v plynutí zemi Sodomské :a Gomorské v den,
časův muži nehod'ni v'ní přednost obdrží;
měla výstraha dána býti, že člověk, být i s soudný, než onomu městu..
Toto apoštolů rozeslání bylo nějakjenom
dobrýní'úmyslem úřad nějaký nastoupil, ne=
bdí=lí nad sebou a nemá-li před očima výro= prepravné a přípravné, aby co nováčkové
ku Páně Mt. 26,41. a výroku apoštolova ]. Cor. před očima apod "dohledem Páně k úřadu

aut

SVŠbpliíX . „.,ZŘŘÝÚJÍBÍQ
"mělo

ponoršeňí**ó'd3'"'

bý“ “se "tótiž" ókčÍičnosti nezměnily a jiných
ustanovení uevymáhalý., JK takovým dočasw
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Matouš X.,.5—35. Nachum daně apoštoiům,

ným piikázáním patří předpis Páně, aby na ' nedopouští, což se později po udělení jim
cestu pohanů t. j. která ku pohanům vede lDucha sv., teprv díti mělo.
Nyní ale při rozeslání tomto jíti mají
(sr. „jen 2, 18.), to jestlahy ku pohanům a
aby do měst lk,Samamtanům nešli, nébrž a» toliko Ic oocem zahynuly'm domu Israclsk'e'ho,
by se' s kazamm svým k jediným Israeli ()vcemz“lsraelity nazývá, poněvadž byli zvlá=
tům obraceli. Mělo totiž nejprvé a přede štní lid ]Boží a jako stádo , jež Bůh sám a
vším Zidům se zvěstovati evangelium, poně= skrze soudce krále, proroky a kněze pásl
Z. 73, l.. 76, 21. Jmenuje je ovcemi zahy—a
vadž on1__„děd1<:ové
a synové království Boží
ho by11_(8, m;) a poněvadž jim skrz_c.__l)l*0" nuly'mz"t. j. biudnými, zavedenými, hynoucíu
yoky přlpovědíno bylo , že "oni přede všemi mi; prohlidá k Jer. 50, 6.: Jako stádo ztra—
ríše Boží účastni budou, ostatní pak národo— cené učměn byl lid můj, pastýři jq'z'ck svedlo“

vé, pohané a Samaritáni, po; nichajejich lze-= je a spůsobíli, aby se toulalz' po horních;
prv působením do ní budou přijati Gen. 17, všichni, kteří je nalezli, zžíralz' je. Viz výše
l„"Třvala zajisté posud ona zed, ona stěna 9, 36. Připomíná sv, „lili-laciné vlídnost a
a hradba Ef. 2, 14. mezi pohanyaZidy,ma— laskavost Páně, že ___,Zidy,jenž proti Němu
_jicí smrtí Kristovou teprv obořena býti. takovou sápali se nepřízní a vlčími zuby &
V tom smyslu dí Pán sám níž 15, 24, že hadími uštknutími na Něho dorývali, „ovcemi
nepřišel leč k zahynulýmovccmllsraelským. jmenovati a k nim své apoštoly , Spasiti je
A sv. Pavel. Rom. 15, 8: jmenuje Krista ho'dlaje, posýlati račí. Kázaní dvanácti po=
služebníkem obřízky pro pravdu Boží ku po— slův těch zahrnovalo v sobě hlasy prorokův
tvrzení slibův otcům daných a v řeči své veškerých a bylo mocné vybízení a napome=
drženév v Antiochii pisidijské Act. 15, 46. nutí přirozenýchdědiců slihův Božích, aby
praví Zidům, kteří se rouhali kázaní jeho 0 sobě usmyslili a bludného toulání a plaho—
Kristu:
Vám! ?TtĚZQMTFQÍJQTUĚ.
_mluceno býti slo-= čení zanechavše ku pravému pastýři duší
od Boží, _alcw
poctěpaďž _vy ' ie" 'žázňátáté, "robim-u svojich se přivinuli..

cím ee ím pohanům. "Tento pořádek., jak v
Starém Zákoně předpovědín byl., zachovával
Pán a nechtěli na počátku, aby apoštolé se
pohanům propůjčovali, dílem pro právě uda—
nou ]lŽ příčinu, dílem aby Zidé nehoršili. se
a své evangelia nepři'eti tím "nevýml'ou'valh
že proti přípověděm starozákonním “se “jim
popředního evangelia kázaní nedostalo, lPři
dávají se ještě důvodové jiní , jako ten,

Sluší přidati, že důmisraelslcý byl čestný
název Zidův a že místo do měst Samaritán
Ských čte text řecký do města Samaritánů
leč bez členu sig nólw 0., tak že smysl
jest: do žádného města Samaritánů; což tu=
dy smyslu nepřejinačuje.
Ale o čem měli apoštolé především k těm
ovcem domu israelského kázati ? Praví lPán:
Chodícc pak hlásejte řkouce: Přiblížz'lo
že tím chtěl Pán dokázati, že han. a příko— se království nebeské. Osnova kázaní apošto-=
irí od Zidův utrpených jim zpomínati a lův nemá hýti jiná než ta, kterou šsv. Jan
zdvihati nevolí; že za života Páně všeo Kiestitel a kterou sám Pán provedl,"totižže
lbecné přiúčastňování spásy v Pánu samém pažblžžžío 's'e-vaazocswa'- Boží.. 3, 2., 4, 17,
spočívalo, a on druhdy i pohanům (8, h.,) a O království tom viz výše 3, 2. Leč aby
Samaritánům (Jo, 4, 40.) se propůjčoval; kázaní jejich s úspěchem se potkávalo , oh—
nad to že apoštolé nebyli ještě takového vše dařil je Pát: mohutnými dary, o nichž mlun
obecného působení schOpni, teprv sesláním ví, an dále pokračuje: Nemocné uzdramgjtc,
na ně“ Ducha svatého k němu ostatečněti mrtvě křestc, tmďooaté očisťajte, zlé duchy
majice..
oymítcjte, darmo jste vzali, darmo dejte.. U,.
děluje Pán apoštolům moc divů a zázraků
i Samaritánově vyloučeni byli od toho.-= pro dokázání toho, že od Boha posláni jsou
to předchozího kázaní, an dí, aby do městje— a že tudy nauka jich a napomínání co slo-=
jich nevešli. Byli to pohané v prostředních vo Boží má přijato býti, aby. takto velikost
částech země svaté po odvodu lidu do zajetí přípovědí _skrze velikost _zázrakův se dolíči—
assyrského usazení, kteří pro veliké lvů roz— lá. Divové _zeiistéiSóu něiaké. ZPÍMHROCDĚ=
množení na kázaní kněze k nim posianého ní apoštolům"d'an'é“' pi'ďi'l'dóvoděni 'toho, že
poněkud víru v pravého Boha přijali, avšak vyslanci Boží jsou., Dosáhli nadpřirodných
bludů pohanských nezhostivše se docela; mocí těch z pouhé „milosti, nikoli pro záslu=
tudy v jakési polovičátnosti uvázli, anedivno, hy svoje. Proto'mají se také jimi zdarma
že se k nim Zidé nepřivíjeli, ano všelijak propůjčovati těm, jenž pomoci jich potřebu—
zášti své proti nim' prokazovali. Proto Pán jí. V povaze tedy a v původu nadpiirod=
je tu v jednu třídu s pohany zahrnuje a za ných darů těch leží povinnost zdarma jich
týmiž příčinami apoštolům k nim se ohrátiti udělovati, ač ostatně i jiné toho příčiny

Matouš %, 53—515,natření

býti mohly, aby totiž apoštolé v lakomosti
nenvázli, aby podezření zlé na jich vyslání
a na díio Kristěvo nepřivisnulo, aby darové
nebeští ku podlým záměrům zneužiti nebyli.
Proto na obraz toho ve Starém Zákoně Elia
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dané andšiiiiiltii,

šaty bohatě zachystati, aby dílo své bez obu
tíže a bez překážky vykonati mohli. Leč ta—

kovým domněnkám jejich vychází tu Pán ve
stříc a líc a učí je, že toho zachystávání
zhola potřebí není, poněvadž je Bůh v tomi
opatří. Di: Nemějíe zlata am" stříbra am"
mědě v opascích svojich, am" mošny na cestě,
am" dvou sukní ani obuvi am" holí; hoden
jest zajisté dělník stravy" své.“-"'=Ztato, stříbro,

sěu_s__
Námana malomocenství zbaviv nepřijal
od_,něho__
darůva Giezi sluha prorokův dary
tajně vžav malomocenstvím raněn byi4 Reg.
ii, 16. Proto sv, Hilarion, jak sv. Jeroným
vypravuje, od těch, jež byl zázračně uzdu-ao
vii., ničeho nepřijal ilia: darmo jste dosáhli,
darmo dejte. Tudy podobně des. 55, 1. před
povědíno bylo o Kristovi: Všickni žízniví
pojďte k vodám; pojdte a kupte beze stříbro:
atd. Tak slušelo na nejvyššího krále Krista,
tak slušelo na apoštoly, aby veškeren stín
iakoty od nich vzdálen byl; tak slušelo po
sléze na samy dary, jejichž vznešenost___jest
tolika-„,že t,.nižěfieou cenou pozáňiškóů"n—

krajinách horkých velepotřebí jest; podobně
i holi pocestníci užívali. Na východě zajisté
hospody příchozím ničeho neposkytují mimo
jediné odpočinutí, a pocestný sám sebe vše

rovn„á,j,ny„,_býti_
nem óhód;

mi věcmi potřebnými, potravou, prádlem, šat—=

"ii“hHS , "dí 'sv; "Jere-=

ovn, do nebem heranemom tam přijíti s
pláštěm, nébrž roucho světě."na 'světě'žůsta
vil.! :Fořpn ošeho zla jest lakomstvz', dí pí=

měď stojí za všeliký druh peněz , kteréž se
u východanův obyčejně v Opascích schová=
valy. Mošna či torbu nosili pocestní, myslivci

a pastýři; v ní potravu a jiné na cestu po
třeby mívali. Obyčejně také se na cestu bral
dvůj oděv, aby se převléci mohli,

čehož v

stvem atd. Opatřiti musí. Jinak aieměio býti
u apoštolů: Nemšíte, vece jim Pán, zlata,
stříbra„ holí atd. "][ proč Pán učeníkům věci

smo- ll Tim., 6, 10. Jonne-muž podivný, ve— ty pro každého velepotřebné zapovídá? 0—
ce Ambr. oft. 2, 26, mohl slunci, ab_y_s_tálo_,po .tázka ta tím doléhavější jest, poněvadž sv.,
Měří-;.. lakomstžfí ale. vojínaí..j€dnó'i10 '."Ípřeťrh Marek věc tu nám tak vystavuje, že s výroky

lPáně od Matouše uvedenými potýkati zdá se,
Di zajisté týž sv. Marek 6, 8. 9. : Příkázaljžm,
aby ničeho nebrali na cestu jedině toliko „hůl
_mělí nohy ve střevíce a
o..ito.m_,___žeby .. . ale děje/„___obutef

' “Slavatdarmo jste obdrželi, darmo dejte
podle spojitosti slyšána býti mohou toliko o'
divech & nemohonhrána„býti
Měli_.de...deteió[_.í_íišázati„;
an iiáóiíálš“ Mečíř

10; "Páni/oce, že__dělník hoden jest stravy
svojí., Ovšem ale Pán iv'té' příčině 'všeli
kému lakomství přítrž učiniti hodlal, aby
poslové jeho ne ze žádosti časné odměny,
časného zisku a zemského pohodlí věc sva—
ton provodili, nébrž aby všecko to pro roz
množení slávy Boží vykonávali.,
'
Než dáleji slova tato Páně rOzbírati
budeme, tu maličko ještě pozastavíti se mu

neobíáčeli

dvou

sukní—."Kterak"

Pálí "u Ma.-=

tonše obuv a hůl míti zakazuje, coz' n Man
ka dovoluje? Zmizi ta zdánlivá půtka, jak mia
ie blížejipřihiédneme a se smyslem se místněji
seznámíme. U sv. __Matoušcslovco dvou také
při ostatních "“se“má rozuměti věcech, takže

smysl jest: nemějte ani dvou holí, ani dvojí
obutí, ___nébržsp'ok0ji1j'te ' “še"'s“"tim,“čeho" vam

ife'S'th_eíivhnviedlnč.natření,

o zásobu nepe

čnjíce aniž" s'o"hoj'“íčc,i'žeby se vám čeho ne=
dostávalo. Dovoluje“ jim tedy, aby obuvi &

síme při slovech mrtvě kříž-StenSlov těch ně
kteří novější vydatel'é řecké hibly vynechá-= holi užíti směli. Proto také čtení jedno zní
vají pro tu příčina, že se ve mnohých ruko— óášžčovc v čísle množném holi, kteréž čtení
pisech nečton a že někteří otcové je vy od nejnovějších kritiků pro množství svěd—
pouštějí. Leč většina nejstarších rnkp. a kův do textu řeckého vzato. Co dí o dvou
sv.. otců slova ta pokládá, Vypnštění jich v suknžch či oděvích, nesmí tak bráno býti,

některých rkpp.. pošlo bez mála odtad, že se
o takové apoštolům dané moci nečteveyerši.
prvním _naší kapitoly, aniž o ní,"zmínka se
děje “n'ostatních dvou synoptiků Mr. 6, 13.

jakoby jim dvojího roucha obléci zapovídal;
obyčejně zajisté mimo roucha spodního no-=
sili svrchní oděv, jakožíii Pán sám ___dvojí

sukněužíval Jo. 19, 23. Něbrž tov

36., n., se vy— smysl'má

ten

slyšeti se, aby o zásobu _oděvn
jevuje; však důVodý“"'týi"inalichernénemohou dáleii .se nestarali,.na oděvu; 'iíníž_'adminovi
podvrátiti jasných svědectví nejstarších _rukp.__ přeštávajícef Tam zajisté "šniěřujě ran," aby
BCD a latinské vulgáty'."
' "
apoštolé vši péče se zhostíoe kukázaníevan
iPravii Pán, aby ničeho nepřijímali za gelia jedině prohlédali a ]Bohuveškerou starost
uzdravení a jiné dary z'ážřačh“é'-*lidempro o sebe poručili. Ač tedy ve slovích nějakáne
půjčené. ][ ovšem jim napadnonti mohlo, ,_že__snada se naskýtá, smysl výroku Páně bez-=
tedy sami se maji na cestu penězi, obuvi a" nesnaden jest; příprava-mi se totiž meškati
Luk. 9, 6., an teprv Actgfg',

illaloaš X, 5—-gól Naučení dané apoštolům
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cího kam hlavu položiti na sobě pronášeli.
Avšak ač příkazové ti co do slova toliko
dočasní byli, přece podle podstaty a zá—
svého. Užívá Pán obyčejného přísloví, ja— měru svého na “všecky;.;sss'y“a“veškéry věky
vztahují se. vazny zajisté vzdalování se la;
keby pravil: Poněvadž.,dělnící„ Božíjste,
opatříto „nahradní hospodář, čehokoli vám komství , povýšenost nade všemi žádost—
potřebí, aby se vám'ničeho nenedostávalo. mi zemskými, přivinulost k věcem nohou
Ten jest první a bezprostředný záměr onoho ským a neobmezená v prozřetedlnost Boží
přísloví, odkazování totiž na _prozřetedlnost důvěra se na rozdavateli tajemství Páně vyu
Boží, jak ze spojitosti tuto vysvítá. Ovšem hledávají.
Byli pak v církvi každého věku mužové
pak prostředečně obnáší sebou výrok Páně
spolu právo, požadovati výživy od těch, jimž a ženy, kteříž doslovně toho dočasného před-=
se evangelium 'zýěštůj'ě ; 'v'“tom “smyslu pří pisu Páně šetřili. Sv. František Assiský šly-=
sloví to se béře Luk. 10, 7. O právu tako šev slova Páně, jež jsme tu vykládali, s pře—
velikou rozkoší obuv vyzul, torbu odložil,
vém viz 1 Cor. 9, 11. Gal. 6, 6. a j.
Ustanovení “to veledůležito, velevhodno hůl odhodil a jediný šat podržel provazem
a záměrno bylo pro apoštoly s jedné a-pro jej opásav, anot prý Pán sám mu zjevil, aby
lsraelity s druhé strany; apoštolé. měli zku podle pravidla toho život vedl. Sv. František
siti sílu a mocnost.__,evangelia,pokory a chu Xaverský do indie vyjev na obracování po=
doby. hratelné ale měli pohledem,-.íakoíích hanů zhola ničeho s sebou nevzal, docela v
poslův Messiáše „zbytí bludu hlubokó"' ii“znich prozřetelnost Boží se odevzdav. A tak nen
vkoř'eníěiíélio,“ žeby království Kristovo mělo sčíslné množství jiných světců.
Ještě přijde se nám dostavkem zmíniti,
politické a zemské"býti anárodu Židovského
na vrchol slávy, panství a vlády nade všemi že pro odvedení napohledné potýkavosti, o
národy jinými pozdvihnouti. Vidoucezajisté níž jsme byli mluvili výšeji, někteří rozdíl
oni apoštoly na všem přestávati, se vším i činili mezi holí a holí, tři—druhy jich rozce
nejchudším opatřením se spokojovati, hlad, znávajíce; jiní zas lišili obuvi od obuvi,
žízeň, nouzi a chudobu milo snášeti, ovšem (Šnodrjyaza podešve,
605785:le štíbaly či
dojati byli a přesvědčeni, že říše Messiášova střívě) a v tom rozdílu oproštění nesnady
jest říše vniterná a že k opatření života vni= vyhledávali. Leč rozdělování a rozeznávání

jim zapovídá, aby tudíž se v tennůkol, jenž
jim vytčen, vydah a na Boha pecí všelikou
složili. Neho dí hoden jest dělník pokrmu

temého a k oslavení duší svých prohlédati
mají. Spolu jich příklad ten mocně ku při
jetí víry Kristovy povzbuzoval, an jak již
pohan dí (Cicero off. 2—)nikomu se „lidé tak

nenbdivujfjako tomu. „ídicí nemetrop
jímajíf“"'“"

. .

. __ ..

_..

“Tevstala otázka mezi vykladateli, zda
příkaz ten pro všecky časy dán byl, čili je
díné pro tuto příhodu? Na otázku tu ne—
bude nám nesnadno odpovědíti, an jsme ji
poněkud již výše vyhověli. Poněvadž „sám
Pán apoštolům, dokad s nimi chodil, měšec

takové zhola nemístno jest a ku rozluštění
věci zcela neprospěšne; tudy se my jeho tu
odtahujeme a na vývadě nesnad výše podané
přestáváme.
Ale ke komu se apoštolé mají při své
chudobě obrátiti a kam zavítati, aby ochotně
přijati,______aniž
komu “břeiii'é'děui byli?-"“G"

temi

jim Pán výslovné naučení dává. Dí : Do kte—=
réhožkolz" pak města nebo do kterékoli vsi
vejdete, vzeptejte se, kdo v něm hodným jest,

a tam pobuďte, dokud nenajdete., Když tedy
přijdou do vsi neb do města nějakého, mají
míti dopustil Jo. 12, 6. dále, poněvadž apo—» vyzpytovati a vyzkoumati, kdoby tam hoď=
štoly na cestách apoštolských všemi věcmi ným byl, t. j. hoden, abyu něho zůstali a z

zaopatřené spatřujeme, jak z 1 901,9, 5.,
Filipp. 4, 14. a odjinud viděti; poněvadž
mezi pohany kážíce nechodili jak tuto po

domu jeho učení s'vojc"rozšiřovali.“-' “lží-rodným

pakíto'ho, aby u něho byli hospodou, mohl
ten jenom býti, kde dobrou pověsti a ctností
u obyvatelů preslul., K "opatrnosti neméně
dvou, nébrž jak 11.př. svatý Pavel,),hojně
__měliprovoditelů,
pro něž dříve, "než _“zl'o'st, než k odevzdanosti do vůle Boží to patří;
tvrdoš'tf'něpřízeň 'ař'z'áš'típohanů se oblomily, ' zlá.___pověst_ _človška_,...z.„u; „dě—129.5?
„SQ ._ubytovali,
opatření,-„nějaké díti se muselo, tudy shodují muselabysamemu
._.dílll..l.9li0h
býti škodnou.
se v tom všickni'"téměř“vykl'adatelé, že do Aby' ale “dokázali 'sé“býti"“'s“rnálem spokojec=
slovné zachovávání předpisu toho do času nými a po hostinách nebažícími, přidává Pán,
jenom trvati mělo, na čas totiž ten, dokud aby v domě tom, kde se ubytovali, nápotom
Pán sám v ponížení na světěchodil a"ještě zůstali,z domu do domu nepřecházejíce L.
do “slávy své nevešel. Bylo zajisté záhodno 19, 7., až by jim odejíti přišlo. Byla by ta
tenkráte, aby poněvadž učeník není nad nestálost a vrtkavest s pohoršením pro mnohé
mistra, také apoštolé chudobu Páně nema-jiš“ lidi a v nenávist by apoštoly aspolutu ktev

ůš'jalouš"ití, Š—íš.
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rou vedou nauku přivedla, hostitele pivního by chází na človeka, když dobra toho pozdra.
zahanbila a domácím jeho by k necti slou vením vyjádřeného dobrou a ochotnou vůlí
žila. Prohlídá Pán spolu k tomu., že milost svojí se účastní, jenž ale vrací se jako s nevy
veliká se dála člověku, u něhož se apoštolé řízenou zpátky od toho, kterýž jej přijíti se
uhostili, anot' kdo sluhu Kristova přijímá, zdráhal V tom smyslu se čten eos-60,111
Krista samého přijímá. Předvídal nad to slovo moj,e kter'ež vychodz' z úst mých, ne=
Pán, že ponejv1ce lidé chudí víru přijmou a _vrátí se ke mně na p—rázno, Jiní a to lépe
že u těch apoštole bytem prvním zdržovati slovce vratí se vykládají 0 pokoje toho na
budou se. Kdyby pak se_potQQ1__Qbráti_l_bQ apoštoly přenášení, že totiž zlým a odpor
hatec nějaký _a_tudíž „se. k němu hospodou ným jich odbytím nebudou mzdy a odplaty
dali apoštolé, nebylo liž byv tom nějaké po— zbaveni, poněvadž veškerého toho požehnání,
hrdání chudobou a neděle 11by se opak toho, jež jim vynášeli, jim se dostane
Musíme připomenouti o dvojím čtení.. Nej
co dí Pán: Chudým se evangelium zvěstuje
11, o a opak toho, co 1 Cor. 1, 27. 28. dí prv věděti jest-, že text řecký tu na místo
apoštol Pavel, že Bůh neurozené a potupné příjde, vrátí se čte přijdzž, vrať se, což
ústům Páně a mocnosti Jeho velevhodně přio
vyvolil nejpříze k evangeliu svému ?
Ale jak mají do __toho
domu, 0 jehožto sluší. Dále pozorovati přijde, že slov: Pokoj
hodnosti vyzpytali,vkrocrt1? Nedává jim Pán odm někteří sv.. otcové a mnohé rukpp. ne
žádného listu schvalovacího, jak pocestni m1 čtou a tudy kritikům se vidí, že slova ta z
vali, nébrž vypravuje je toliko s tím, aby Luk.10,5. do kapitoly našívklouzla. Avšak
vcházejíco do domu učinili domu tomu oby= rnkp DL a překlad starý latinský rčení
čejné pozdravení: Pokoj buď domu tomuto to mají
Ještě pozorovati musíme, nač již sv.
Obvcejne to _sicebylo pozdravem a vústech
obyčejných Židů nemělo jiného významu a Augustin (corr. & grat io,) odkazoval
váhy jiné, leč žičením, žádáním a želáním Nedí Pán_;__
Nad kym odpocine pokoj vas, „tou
toliko bylo prmevuuc nmzen ochotu a přáa se stane synempokoje, nébrž dí: Kde bude.
_telskou mysl. Jinak ale měla slova poždia= sý'n'pokoje, "nad tím odpočine pokoj váš. Již
vení z úst apoštolů vyslaných ode Pánaa od tedy dříve, než se mu pokoj ten hlásal, sy-=
Něho naučených, jakými by slevy hostitele nem pokoje byl a takového jej Pán býti
své osloviti měli l'u _již"přestávají slovata předvídal.
Ale co činiti,kdyby uch lidé nem-val?.
pouhými slovy býti a mocná i_sQQ to pusoa
bití, c_Q_v sobě obsah."ujíAle to šeklade vý Kdyby ale, pekíácuje Irán, vás nepřijalo am“
mmka, pode kterou jen moc svou provoditi slov vasich slyseli, zyrazte prach nohou svo—
mohou., Výmiuka ta se zahrnuje ve slovech jich, z města toho vycházejíce. Což to? Co
koden=li jest ten, jemuž se pozdravení toho značí Pán střásáním prachu? Především učí,
dostává, aneb jak ji Lukáaš 10, 6. vyslovuje je neteskhtl, nekormoutiti se a nemalomysla
bude-lz“
dítětem bude—li
či synem_pokoje
j. pokoje
tohoto hoden,
ku pokojit. směřovati,

žádostiv-li pokoje bude. Pokojom tu rozuměj
všeliké dobro, ozvláště duchovní; to zajisté
v obecném mluvení slovem pokoj se slyšelo
Di tedy: Bude :_lihoden clovek vselikedobro

něti, neta statue pocinati sobě. Označným

a význačným činem, vyražěiiíiiíprachu z no
hou Pán dále chce, aby své dokonalé lidí
těch se stržení a odříkání osvědčili a jim. na

rozum dali, že nebudou žádného podílu míti
v té spáse, jíž je priucastniti hedlali; Avsak
symbolický skutek ten více ještě znamenal

vaším praním ustedri __s'e..
jemu Piekiasue"
pak Pán vselike dobro pokojem, mírem, kli— Vešlo v obyčej u farisců, že kdykoli z pon
dem nazývá; smíření s__Bohem, uklizení
všelikého mezi Behem a lidstvem odporu,
ukojení zbouřene vášněmi a náruživostmi

hanské země se vrátili, bedlivěprach s se:
bod strasali že;to majice, že každý kraj
mimo svatou zemi člověka lsraelitu poskvrf

mysli naší bylo konecny zamer veškerého nuje Když tedy apoštolé téhož symbolického
apoštolů působení Tudy Sv Pavel jmenuje činu proti městu israelskému užili, což ji—

Krista pokojem naším, kterýž veškerý ná— ného tím značilo se, leč že město to jako
rody jedním tělem a jedním člověkem obno zpohauělo a znečistotnělo, ' malomocenstvnn
veným učinil a nás s Bohem smířil. Ef. 2, opíýškío a hrobovou jamou se stalo, že tedy
315, 16.,

Sic jinak, voce dále Pán, nenž=lí hoden,
cra'tí se pozdravem vaše k vám t, j. dům
onen nehodný ' nebude účasten pokoje vav
šeho Považuje tu Pán pokoj co nějakého por

sla, jejž jménem Páně vysýlají a jenž při

ovšem od Boha zavržeuo jest? Pohrduuvše
zajisté jimi, samým. Kiistem pohrdli jsou
Tudy Luk. 9, 5. přidává.: prach vyrazte na

osvedčeníproti nim a dle Luk 10,11.při=

dati mají k symbolickému výkonu tomu spolu
slova.:

I prach,

jenž

se nás pirěflržel

& ??ZÚd__Ě(43_.

diáioůš

ŽŠ,É—BŠ, Naučení daně apoštolům; [ld—ŽŠ, předpovídá protiveitstvio

našeho, vytřá'scíme na vás včivvám, jej vracela ; v následujících propověděch je vyučuje, kiw—
majíce p.o._,svém..úřadu
jíce Vám, aby byl na osvedceni vaší tvrdo-= rak by se., i_„_bndoucně, __
se
do
'šir'éh'o
"světa
pustiti,
měli zachovati.
šíjnosti. Leó?vězte,;, že ase přehlížílo., králov=

ství Boží; říse Bom, rise Kristova opanuje
a obdrží a ovšem vás tedy pokuta zastihne.,
Užili'symbolicvkého jednání toho Pavel“
a Barnabas. proti. Zidům v Antiochii pisidijf.,
ské,_když tito proti apoštolům zbouřili se,
protivenství na ně vzbudili a je z končin
svojich vyhnali; tu dí písmo Act. 13., al,

A-tnjim -'dává“'iilavněpravidlo, kterým ve=
škery ctnosti a povinnosti zahrnuje, Dítě

zajisté:

16. Aj já posílám vás jak ovce
uprostřed vlků; budtež tedy opatrní
jako hadové a sprostni jak holubice„
oyrazz'fvšeprach nohou svop'ck na ně odebrali
se. Podobně učinil Pavel v Korintu. Když 17. Střežte se pak lidí, nebo podají
Židé odporovali učení"Páiiě'a"še rouhali, tedy
vytřásnuv roucha svá pravil: Krev vaše na
hlavu mši, t, j., sami _zahynutínf svojím vinni
jstel ""'Act;'18,' 6. .. .
;
Poněvadž ten Páně nad takovými Zidy
nález přestroh a přepřísen „apoštolům _zdáti
se mohl, tudy Pán příčinu přísného úšudku
toho udává, spolu 'jim důležitost poselství je=
jich před oči klada a nezvratnou je doufanli=
vostí ozbrojujíc. V den soudný drahněji bude

vás na soudnice a ve sbornícech sve—=
jich bičovati budou vás, 118, il. před

lidé zhřešili bez zákona; tito ale zákon a
proroky majíce, v nich zjevná o Kristu pro=

Podivné Opatření apoštolů ode Pánai
Tak mají lahodné a' mírně se zachovávati,
aby nikde křivd sobě učiněných nemstili a
jedinou trpělivostí všecko překonávali, spo
kojujíce se s tim, že lidem. Spásy dopomáhati
mohou. Aj já posílám vás, voce Pán, jako
oece uprostřed vlků.. Tu především napadá
slovo Já ; slovem tím namítá se vážnost a
moc Páně a Jeho nad nimi ochrana a péče,
Leč hlavný důraz a hlavitá váha spoléhá na
Slovích jak ovce uprostřed vlků. Uprostřed"
může se bráti za vyrčeni místa, tak že se
ovce v prostředku vlkův býti kladou, aneb
za. vyrčení pohybu, tak že je Pán mezi vlky,
doprostřed vlků posílá; v obojím případě
týž" smysl'vychází, leč druhý smysl lépe při=
léhá ke slovu posílám,

vladaře a krále voděni budete pro mne
na svědectví jim a pohanům., 19, Když
ale vydají vás, nepečujte, kterak aneb
co byste mluvili; dáno zajisté bude
vám v onu hodinu, co mluviti- máte;
Žili nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ném
brž
Duch Otce vašeho, jenž mluví ve
Sodomitům a Gomorz'tům nežli městu onomu.
vás.,
Žil,> Vydá pak bratr bratra na
Známo bylo hrozné vyvrácení města Sodomy
a Gomory, známy také příčiny jeho a vešli smrt a otec syna a povstanou děti na
již jejich velicí hříchové a pokuta hrozná rodiče a usmrtí je, 22. A budete ne=
jejich u Zidů v přísloví. Zdálo se, že není náviděni ode všech pro jméno moje;
ani větší povodně,...anivětšího““nesmite-ran
kde však vytrvá až do konce, ten spa-=
tuto di, že oněm nešle'Chetníliům a zapekli=
tým nepravostníkům ze Sodomy a Gomory sen bude.. 23% Když pak pronásledo=
na soudu posledním se lépe povede než vati budou vás v městě tomto, utíkejte
lidem, kteří apoštoly pohrdli. Jaký to trest do jiného. Amen pravím vám, nedo—
měl zastihnouti a přikvačiti je a' jak veliká konáte měst israelských, až přijde Syn
musela vina lidí těchto býti, kteří apoštoly člověka.
a tudy Kristem pohrdlil Ovšem pak tamti
\——.

roctví denně téměř čítajíče,".n'ad' to"](_iijýý“"a

zázraky“outperform" konané-“spadnou“ avšak
přese “všecko tuív "nevěře" t'rvajíce hrozný
důkaz zarytosti, zašlosti a zapeklitosti své
dali a mohlo říci se o nich slovo Jeremiáše
proroka Thren. 4, 6.: Větší učiněna jest
nepraoost dcery lidu mého naď'" 'Íiiižčlhgďíš'čaol

my,“jakož i'pod'ob-ýá'slova' čtou se u Eze=
chiela 16, 48.: Zifv jsem, de' Hospodin, že
nečinila Sodomu sest-ra toá',jalco jsi ty činila.
Vědomá nevěra a zavržení nauky tak podi
vně osvědčené což to jiného bylo, než hřích
proti Duchu svatému, o němžto Spasitel níže
129 31 Dravíi že rouhání proti. Duchu. „sva
tému odpuštěno nebude?—""Bylďzajisté, "ja

keby byli Pánu pravili:

Odstupiš oď nás,

známostí cest Tvých nechceme. Job. 21, 14,

Posud Pán jednal ozvláště o tom, co se
té první výpravy apoštolův týkalo. Avšak
se před prorockým zrakem Páně rozvíjelo
eelé pole účinnosti jejich a podle toho Pán

Promil,..že. sn.esitedlněji-...se„ povede

QQ“

moře a Sodomě než městům, kdeli'y'ji'ch ne=
přijali; dal_jim,mou..diny činiti. E_neměli—liž
se všeho__dobra nadáti, ozvláště pak na té

uštrno'uti naději, žejim co. poslům. všemo
hůtného Pána žádná překážka ,s tou moci

Řlaieuě BŽ,33-233. Elán předpodždá přoížvensiví.,

neopře se, aby jí tudíž odolatí nemohli?
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„li—=
\ sprostnosti, bezlestnosti, neklamnosti, neoše—

nak Pán „jim předpovídá, že totiž půjdou jak
chě mezi vlky A bylo jim předpovědi tě
potřebíl Jedno, aby jim patrna byla před=_
vědoucnost ?áně; druhé, aby se nezdálo, že
zla'a -"sV'ízeiově,jenž je nápotom přikvačovali,
jdou z nestateče Páně; ozvláště pak za tře-=
tí, aby mysu netratdi, když je pkonásledo

vání a příkořískutečně zastihne Posílá je

jak ovce beze zbraně bez lidske záštity, an
vůkol nich budou Vlková zlí, hltaví, lití,
obžerní, lakotní, všelijak o jich bezhrdlí usi=
lujíce Byl i Pán beránkem, byl On ovcí

metnosti, otevřenosti, nepojatosti, pouhosti,
čirosti, bezohlednosti To jest, co vece apo=
štol ll Cor 14, 20: nebuďtež dětmi &:rozumu,
ne'bzž ve zlosti malzčoz' buďte.. Spř'ostnoští

stává se Opatrnost teprv ctností

Uoě sebe

na vzajec'oooplnup, Oběs1za Opravuvespolek
slouží; opatrnost bez Sprostnostrbylaby „oby-n

tráctvím, sprostnost bez opatrnosti byla by
hlouposti, nosetilostí

a DLÚOS'LI
UIOOJIpo tření

apOštolům a nemohli se zhola bez obojí
obejití. "Bezopatrnosti by byli, veliké sVízely
bez příčiny a še svou i s evangelia škodou

po celý život des 53, J a obdávalidej ode podnikali, beze sprostnoty při pouhe op_._a,tr'-=
všad vlkově, ku kterým však choval se tím nosti by se mnohokratebyli kazamnepodjía
během, že naplnil slova Žalmu 119,' Z S ten mali a tudy o prospech
mi, kteříž nenáviděli mne, na pokqji byl pravili.

jsem Tak oni také měli protivenství vrahů
svojich kratce a trpělivě snášeti, aniž dober
_svojich od nich odtahovati,

Vykladatelé

evangelia se při-=

někteří tu mnoho řeči cpe—=

vaze hadů a holubů dělají; avšak Pán, jak
ano měli V101. ze spojitosti a souvislosti patrno, toliko k je=

'povahu
jejich svého,
obrátitijak
V povahu
mocí
a silou slo'a„„s il, beránčí
6 předpon
vědíno a jak na vlkorodem městě Římě,
jenž za pohanstva veškerý národy Vlčímbez
hem “polykal, se spatřilo, že Vyšehrad po—
hanstva stal se vyšehradem církve křestana
ské U SV Luk. 110,3 m ovcíčteme beránby
Obojí slovo stejný smysl dává, aniž sluší slo-=
víčkařiti při pravdách Božích. ílvšem u Lu—
káše 10, 3. se řeč vede k učoníkům a ty
beránky nazývá, tuto pak mluví Pán k apo-—
štolům a jmenuje je ovcemi a někteří vykla=

dně při obou za příklad vystavených živo
cích Vlastnosti prohledá. Tudy také my na
vyloženěm vysvětlení přestávajíce prohlídáme

k dalejšku, V němž Pan duvody předkládá,

pro které „by se na apoštolích sprostnOSti a
Opatrnosti postihovalo Dít: Střezte se „an

lidí, neboť nás vydají do soudnžo a ne s 09%
može/2 svých ods bzoovatz' b-„udou [ před vla=

daře a pred krále oedemf budete pro mne mz
svědectvíjim a pohanům.
Zřetedlná jsou slova Páně a příčina, za
kterou je uvodí, na oce jest. Sprostnosti a
dači myslí, že apoštoly tímto a ne oním jmé opatrnosti apoštolům potřebí, poněvadž lide,
nem nazývá, poněvadž apoštolě dokonalej— k nimž se vydají, proti nim mocně anásilně
šími nad učeníky ony byli, jak ovce vyvíjen-= povstanou Proti násilí však oni nesmějí

tější jest než beiánek
násilím odpírati, opatrností jen uziti mchou,
Prece však Pán jich neposílá zhola_._ale tak, aby při tom' nikdy sprostnosti ne—
prázných, nebrž dává jim naučení, kterakby ucházeli Proxockým během Pán předpovídá,
se chovati měli; Protož tedy, poněvadž jak
ovce mezi Vlky půjdete, buďte opatrní jak
budově a sprostni jak holubi. Dvojí braň

čeho jim očekávati A. nebylo to zajisté zby
tečno Mvsj jejích „posudbyla naplněnablouz=

nivými ovelikém králevstVí Messmsove mlyn

jim dává, opatrnost a sprostnost Opatrnost

šlénkaini', Pán jich posílá všem pokoj zfvěa
aby nebezpečenství poznali a_úkladu Jlm stro— stovat, oni sami „láskouhoří „ku„bližním,mohlo==
jených znikali, SprostnOSt,aby opatrnostjojich liž jim tu jiného co na mysli tanouti, leč že
nezvrátila se V obmyslnost a zchytralost otevřeně a ladostně, ano s plesáním přijati
Opatmosti velí-sse jim učiti od hadů; had budov '?i\lač tu “potřebíopatrnosti ještě ? Proto“
zajisté ohlédá se a všelijak prohlídá, aby jim Pán prorokuje, že jinak než se nyní nam
škody nevzal a nebezpečenství přijíti mohou dívají, sejini povede Střezte se člověků, dí,
cího ušel a ozvláště o to stará se, aby blaw t.j. opatrně, obezřetně,cnienavesobě s nimi

svojí uchránil a ohájil Takové hadí opatr=
nosti, obeZřetnosti a moudrosti onipíleti mají
Byl had u Všech národů obrazem opatrnosti;
již V první knize Mojž 3, i chytrost jeho
se opisuje a u Řekův měl Merkur co posel
bohů na prutu svém hada co symbol obezřet=
nosti. _Velí však k opatrnosti pr1c1net1spzost
nost a té velí apoštolům učiti se od holubů;
tito zajisté u všech národův oznakem jsou

ved'te, jsou clovekove,jsou lídeqsoukzlemu

nachýleni, jsou časných jen deber žádostivi,
jsou ve svých náruživostech zarytí, jsou nen
stáli, jsou takoví, jenž všelijak proti vám se
spiknou, na vás číhati, Vás V nesnady a ne.=

snáze uváděti budou; jsou to clovekove,jenz
Vás převáděti a k zapírání pravdy namlou=
vati budou, jenž slova vaše na zlou Stranu.
budou natahovati, Vám zradoův, odbojcův a,

:; 5,4.

dlaieuš

liči—3;

ŽŠ, lé ——Ž3.Sóán předpovídá

jinak nadávati. A. tedywevšeni se sprostno
tou opatrnosti vám SGtÉltluprljlde. Nebo vás
vydají v soudmce a ubíčujz vas ve sbornících
sv'ojích.

„

'

„.

.

pmllvellsůlfí—

plnilo, kterak u Židův v synagégách a sya
nedriích., mezi pohany, před králi a vladaři
odpovídali, souzeni, pokutováni a mučeni
byli, o tom již skutkové apoštolští vypravují

Smysl vety te zrac1t jest vesměs; chce
me-li ale místněji a podrobněji udati, co se

nám.
Když byli počali p9___„s__esl_ání
__Ducha
sv. , tu brzo vedeni byli “přéd„._;__íčadii
židov=

rozumí soudnícemí a jaké SbO'l'n'ÍCe
by tu sly

skou. Act. 4, 6. _7. Když potom přes zaká—

šeti se měly, ihned vykladatele na různo zání synedria přece nepřestali Krista hlá—
rozcházeti se shledáváme. Věta chová dva satí, dopžaláí'e dání jsou Act., 5., 17. 118.
články; člen jeden vydají vás v soudníce, Stěpán od lichých svědkův obžalován byv,
člen druhý bíčovatí vás budou ve sbornících, _v synedriu veřejně zastával se Act. 6., 12.,
Jsou=liž členy ty soujmenné, tak že jeden to Sv. Pavel pětkráte po devětatřiceti ranách
též praví., co člen druhý avpozdější toliko vý v synágóze'nrřskán 2 Cor., 11, 24. Před vla—=
kladem jest prvnějšího? Cili jsou to pro= daří Římskými Felilídmiielestem Krista ká
tivy a Pán. tu soudníhov pohanské,
sbor—nice zal, ano přede králem Agpippou Act; 25, 26.
ale židovské rozumí? Cili se věty povahují Později vedeni jiní k jiným soudcům, správ—
co příčina a účinek a nedí se jiného leč že cům, vládcům; sv. Jan ku p. k Domitiánu,
v soudnicích odsouzeni, ve sbornících tre od něhož vhozen v "nádobu vroucíhol“'*"01'eje.
stáni budou ? Věc jista jest, že v_synagégách V historii své církevní 5, 16. Eusebius z ne—
jmenovaného'spisovatele uvádí co __věcvůbec
či sbornicech
židovských
tresty
_'a:__'_.pb__l;utyf_,___(a
sice pro náboženský přestupek bičování)__s_e___známou, že lidé .vesbornicech svojich křen.
odbývaly, a zdá se, že Pán při propovedí stany" metlemi'mrskali, ano je i kamenovali.
" Leč'_to_bylapřeně, lidi nezkušené a v
sVé'n'ějblíže toliko židovské soudně stolice
před očima měl a'že tedy oboje" "Slova“"s'ou právných'nálezech, bězích a spůsobech ne=
dm'ce a sboo—m'ce
k Zidům potahovatimusíme.

zběhlés veliká

Patrno to z toho, co následujd kdež Pán
na soudy pohanské přechází, řka: lýřížď
vladaře a krále vás povedou pro mne. P0k1á=
děl;“že kupphenům posláni budou, že ale

předvelábi...isbuce. mluvní fa jak by sobě měli

a ni .v. Eblingem; l.eb.š.íhe„—i$is
„enable

pak

nedeli

ne

níóh'o'uý'll tam zajisté k soudům“ poháněti je
budou, a ovšem o mnoho s nimi hůře naloží
pohané nežli Zídé. Vladaře“ rozumí Pán ja—
kékoli vyšší úředníky římské, netoliko viac

stně takzvané vladařeijbkým bil ..Pilát,Fe
stus., Felix v zemi júdské. Krátíslyš'í všeliké

potíž

a nemalý .S.._Víz;el.„._
„co aby

póčííiěiti? Tu bez málo, jestli kde, nejvíce
opatrnosti hadí potřebí bude. Avšak Pán
nic" o“'t'om";""'ondí práýěppak toho: Když
vydají

va'e9 nepečujte,'" "70teralc aneb

co

byste mluv-ili; dáno vám bude zajisté v onu
hodinu, co byste mluvili. Tu tedy Pán Opak
toho, co by lidská moudrost myslila,apoštoe

lům činiti velí; ne opatrnosti, než prostoty
užívati jim poroučí Měli zajisté zkusití mocm
nost víry Kristovy a se o tom přesvědčiti,

samostatné .panovníky p.._:područenéRimanům

že. víte „Jeho.bbme takmčř .se..chrání.

kř'ál'e';jací na' př. byli "lleřódOVCiÍ

ji'id"“"ši'(:é“
'žjevně'nepraví,

Toho

leč to a mnohem

více, důvod totiž všeho toho, leží ve slo
Víí'h: S hůry va'm dáno bude; nejste vy,
jenž mluvíte, ne'brž mluví Duch Boží z vás.
pohanům k osvědčení a svědectví t. j.. tím „se ]Bůh vás zastane, On vám udělí moudrosti a
apoštolům dostanc,_vže o Kristu.. před,_„králi,
vnukne vám slova, jejichž síle neodolají
knížaty; pohany a Židy slavně aveřejně svě= nepřátelé vaši; Zřejmě se tu vidí, že Pán
dectví vydávati mohou. Jiní svědectví táhnou apoštoly na roveň klade s proroky; jak tito
na utrpení apoštolův a kladou smysl býti nestal—aliseo to, co mluviti, anby svoje slovo.,
ten: tím utrpením pohané _i Zid_é__
_shle_dají, nepak slovo Boží byli pronášeli, tak podobně
že vy pravdu 'jeu'toliko' hlásate., Ještě jiní velí Pán apoštolům svým. Když lev říve,
myslí na svědectví před soudem posledním, kdož se nezachvěje? Když Pán mluví., kdož
kdež apoštolé osvědčí nebýti vinnými tím, nebude prorokovati? Am. 3, 8. Nebude jim
že pohané aZidé na víru se neobrátili.' Možná těžko víru zastávati a svaté věcj __hájitígfjfeuo.
smysly ty ve slovích liáně nalézati, poué= ezko ib Jim bylonemluwbaowru _.
bb.b
vadž Pán vesměs mluví a tudy také obšír— vod'ěe'""j'ejiho'"se"nezasazovati; Tím však ne
nou tou měrou slyšán býti může; leč spoji-— míní se takové Ducha sv. činění, jakoby
tost nasvědčuje prvnímu výkladu, s nímž lidské spolupůsobení zhola se vylučovalo, aniž
naprosto se Duch svatý co řečník apoštolům
smysl druhý spojiti dá se; o třetím ale ne
zdá se, že by se tuto Pánem zmínka dála. naproti postavuje co holým Jeho nádobám.
_,líterak se to všecko na apoštolích. vy= Nébrž tak Duch Boží je nastrojovati, tek

]Díještě: Pro mne totiž přijdou na vás
zla tato t. j. pro vyznávání mne„ pro kázaní
slova mého. A. to bude “jím, totiž Židům a

ližiaicuš “ší,je..—ea Pěti-svedaeviáá nroiivoesivi

“myslosvěcovati, tak miuvu jejich upravovati
bude, _aby zřejmě se znalo, že myšlenky a
slova jimi proncšená nejsou z jejich zásoby
vzata, nébrž že bych Boží jim to vnuka,.

Proto sv Luk. 32, i2 vysveiluje SlovaPáně
dí:

Duch Boží ygg/učopás, co mluozti máte

Tudy ťán ani lidské snahý, animocihthy “á
prosJoby“ moudrost v odpovídání a V hájení
věci Boží nevylučuje. Jakož pak v textu
řeckém nestojí nepovnys
lete ani nerozmýšlejte,
nýbrž nepecmte příliš totiž, jak 6, 25 bez»

1143

nách t,ěch jenž se skrze ně hu Kristu obrátí,
proti nim a jich stoupencům klepety nastaa
nou. Dít: Vydá pak bratr Matra na smrt
a otec syn?; (» povstanou dětí proti

a usmrtíje

vodičům

Sveti jsou přirození svazove příhozem
ství; od Boha zajisté nevede přírody pcčá—u
tek vzali, Leč vyšší, svétější a ovšem pri=
rozenější

jsou

vazby,___
kterými__ clovek

ku

přemnou péwčizakazuje.

pravdě, k Bohu, :; učení Páně pripojen jest
Přišel Kristus aby nravdě své odvěčné a

toho světa, vynutí-vnese jejich porážely, mou
drost jejich zostuzovaly, ač ničeho kromě
přípravy šidce a kromě darův Ducha sv ne=
přinesly. Sv. František Assmky zahorev pro

vselijak mou oravuv hráz naložili
La Tudy
novstávají boje vniterne v msmwi— když v
srdci oríbuzníka bind se byl ujal a on se
ho vzdáti nechce Což tu jiného ;ze očeká

Krista umříti dopíavů se do Syria a u sul

vati, leě že vazby ty se trhají a joříhuxz
ena

Tato přípověd
o'Páně netoliko na apošto dověčně „rue—hodiučinil, čímž emu a všeliká
ieeh, nébrž na mucemcích také plnouměrou zloba za své zněla vzíti Aše zloba, hřích a
skutečně se projevila, jak akta" mučnův joroa hlad tak hluboko v srdcích iidských kořeny
pustily a tak moc a vládu svou v nich utu=
kazují Duch sv. mluvil ___usty__
__Petra, Štepana
"Pavlaa jinych svetcu a mucemku, kdyz há= žily, že pravda evangelia Kíistova protioné
hoženštví h_ře'stanské před soudci a vladaři naáviádě stěží proniká, Poněvadž zloba uhnou u
zastávali. Frosté děvy zahanbovaly mudrce nechtějíc všech se jec_(ijímá jor ostřeakuv,ahy

táua, jak dí sv Bonaventura v životě jeho
k 9, , s takovou stálosti mysli, s takovou
silou duše, s takovou mocí ducha a s tekno
vou horlivostí Krista kázal, že očitě Duch
sv, z něho mluvil a sultán nadpřirozené té
síle ducha obdivoval se. Ozvláště se ale

stvía jpokrevenství majíc sloužiti ku spáse
a k životu stává se pranicnení nehlaženosti

a smrti? Ta zajisté iest novaha víry kře
sťanské, že se jí človek hříšník bud' podnebí

a tudy se napraví om se jí hnouti a na
praviti nedá a tudy, nenevadztina svetlane

tato Páně přípověd' značí v životě sv,__i[»-ucie návicií, proti ní hněvem pogiathbývá. Nenavíst

Syrakuské, kteráž namlouvána byvši ode iPa— ta v srdci se ukorenivši roziucuje veskerj
schasia prefekta bohům obětovati, leč zd1a= svazkva popuzuje proti. sobě tv hmmm,
hajíci se, na hrozbu jeho, že přestanou slova, 'Sehe nejprivinutěji muceni měli Kriistus

když padnou rány, odpověděla: Síuhám Éo

Pán má __jedinprávo k huskemu side). i Cor

'vadž jím připoeědeí Kristus: Když stanete
před krátí ct knížaty, netruďte se, co byste

ooivěčné výsady dovolává se ;ale hrích, náv
ruživost, ziá žádost v srdcích vkořeněná
nechce od nepravé osobené vlády pustiti,
Tu nastává boj a nenávist nesmíreniivá a

žití ntlčďá nem—nee“
se slov nedostáoatz,

mluvili, Duck Boží dci foam

písně-= 6, “ŽO a kázáním evangelia práve toho a té

A. všecky její

dalejší odpovědi zjevně tomu nasvědčují, že
ne ona, jako raději Duch Božíz ní mluvil. povstávoí otec proti synu, syn paett“ otci,
Ještě poznamenati siuší, že Pán nedí doeva jš'r'b'tzmateřt a veškeři trhají se uvav
Duch Otce me'ho, néhrž Duch Otce vašeho, zové prátelští Prohlédá Pán k casmn hu.-=
tím rčeníin důvěru apoštoiuuv zvysmhodlaje,
doucím a po rozesiání apoštolii do všeho
jsouli zajisté synové Otce nebeského, jiste světa nastoupilým, jak jsme toho již dotkli,
neOpustí jich Otec jejich v hodině nesnází v nynějším jich po svaté zemi vyslání se
a svízeiů. Dále toho nominouti nesluší, že jim toho nedostalo Ano prorockým výrokem
svým zasahá až do, nejzazších ěasův; byla
Pán nedí: Otec mísí, néhrž __DuchOtce vašeho.
Bůh _zajjstě po. Krista do nebe odchodu mluví zajisté ta za anestoiův pionasleoovam ohrad
_klidem.skrze Ducha svatého; tudíž vhymně zem oněch, kteraz na konci v_ěkůvgiijdou

církevníse o temz neche svatém praví, že předednem soudnym jakož v šrérectví
Páně podvracení Jerusaiěma s koncemssvěta

mluvou obohacuje roty szslce' (sermoěeditans
_guttura)
Jeduai Pán posud o zevnějších proná—
sledováních, ježto apoštol—činí
predpovedei aby

na ně připravenijsouce jllm nrekvapeni a

přikvačeni nebyli Leč netoliko vně, nébrž
také
vnitř v salnjch rodinách jejich __arodh
Evana sv. Mat.

v jeden velikoiepj obraz splývá (nížeji k..
24) Protož nalézáme, že .?áu u .“nuk 2i,16
totéž opětuje. Ostatně životové svatýchjasně
slov Páně dosvědčují; sv Barbora od viast—
ního otce, sv Lucia očivlaštního syna k

Í'U

smrti privedena; ,Jornitian eísažElavja, Kie

';:r-J

tě

Šílaieuš l'š, %wáš, Pán- přcdpevídě pretlveueíiií.

žel již nežárlivy vyobcoval, syna již poslušm
ného
otec odbyl, sluhu ted' již věrného pán
„
Pravil ?án, že proti apoštolům Zidě a vyhnal; byl se kdekbli a jakkoli napravil,
tím-jménem urážkou jest jiným. Toli starý
pohonu....„z..venklja _thžj pak, _příbuzní sami
povstanou; nyni zahrnuje to všecko'jedním Tertullian, Leč i za věku našeho" nejináče
slovem, an dí: Budete nenávidění od veške— děje se a svět pod všelijakou a rozdivnou
záminkou a rozličným během na církev a
rých lidí; rozuměj od lidí, jenž:zuzana vašem
nepřisvědčí a těch ovšem veliký bude po na pravdu Mně se potrhává, již příčiny po—
čet. Sv. lan Zlatoust hem. 33. Math. praví: litické, již vědecké, již aestheticke proti ní
Uč se odtud, že ve svízelícb jest vítězství předstíraje. Ctnost přirozená má do sebe
a vznešená sláva. Nedí zajisté: Bojujte proti cosi,prosvětájky též lákavě-ho-a milostného;
nim a potýkejte se s nimi, povstaňte proti ctnOStnadpřirczená, křesťanská.,zapírání sebe,
nim, když vám činí úklady; něbrž dí: vnejm život skrytý vBohu, pronášení na sobě jizev
větší a nejhorší nebezpečenství a příkoří Kristových Gal. 6, 17. světu se příčí, ano
upadnete. Ú- té veliké moci Páněl O té vzne= v ni nepřítelkyni avrahyni (Jak. 4, zl.) svou
šené povahy apoštolů! Velmi zajisté diviti se spatřuje..
Avšak nedosti pro Krista trpěti, nébrž,
musíme, že to s_lyšíeeihned neutekli mužové
ti 'bázli'vi a nezkušení. Nebo nemělo-Již jim na &jak Pán přidává: kolo vytrval až do konce,
mysl taneuti: kam „.qginenie„se, an vladaři, spasen bude. Do konce dí. Do jakého konce?
an králové., an pohané, an Zidé, an všickni Dokonce pětky a boje, do vydobytí víře
národové a veškera knížata proti nám p0= Kristově vítězství. Konec ten pro jednom
vstanou? Leč'mnohem hrozněiší jest, co ná“ tlivce, poněvadž neustále bojovati přijde bud'
sleduje, že bratr bratra na smrt uvede, etec vnějším bud vniterným bojováním, .jest smrt
syna., Kterak“ mají nana ostatní uvěřiti vi= a vytrvalost ve ctnosti křesťanské až do sko—
douce, že pro nás synové zabíjení jsou od nání jest ozvláštní dar Boží, jak učí conc.
otců, bratří od bratrů? Nebudou—l_ižnás co Trident.; (6, lla) A tu dí Pán Apoo. 2, 16.:
Buď věren už ale smrti a dám. tz"korunu
svůdce, co rozbůjce, co kazisv'ěty proháněli?
Kdyby náš "nebylodvanácté toliko, kdyby= života. A Pavel Hebr. 10, 35. dí: Neztmw
chem.“ nebyli neučení a nevzdělaní, nebrž ctgy'teždoufanlivosti,
kteráž má velikou etl-=
kdyby nás počtem neskončeně bylo více, platu ; trpělivostí mím potřebí, nebo ještěmcílo
kdybychom byli učení lidé a moudří a výu a aj ten, jenž přz)'žtí má, přijde a neumeškaí
_teční řečníkové; kdybychom nebyli chudí a Pro celou církev ale jest koncem tím konec
nuzní, něbrž mocní králové a měli veliká světa toho a druhé příští Páně, když z neo
vojska, přece nemohli bychom nijak svět patrnosti a dočasnosti vyskvějo se k slávě
namluviti a k učení takovému přivésti. Leč a věčnosti., z - bojů k dokonalému vítězství
apoštolě nemyslí na to, aniž všetečně na pří nade světem veškerým vyniknuvši. Obojí
činy takových příkazů se dobývají, nébrž konec ten, oboje vítězství ve slovech Páně
ochotně se vůli Páně oddávají a přikazatele zahrnuje se; a právem.. Nebo i ten jednotli=
poslouchají.. Zajisté to všecko. šlo z moci vec celého také podle těla spasení teprv po
toho, jenž božskou všemohútností na ně pů vzkříšení svém, to jest s druhým Páně pří
sobil a Synem Božím se býti osvědčil. Tak chodem, když církev bojovací přijme povahu
Zlatoúst..
církve zvítězilo, účastnýxn stane se., Snadná
Přidává Pán příčinu povšechně té proti věc jest, dí sv, Aug. (tr. 45 in Jo.), Krista
apoštolům zarytosti a nenávisti. Pro mne, poslouchati, evangelium chválz'tz',kazatelům víry
praví, vás nenáviděli bude veškeren svět. potlesleouat—í; dodržeti, setrvatz' do konce, to
Nebudou míti jiné příčiny leč té, že jméno sluší na ovečku pastýře nebeského. Zruš stálost
moje nosíte, po mně slujete, mó učení kážete, a vytrvalost, dí sv. Bernard, a nemá ani po»
k nadpřirozené ctnosti vedete, To bude jen slušnost odplaty, dobrodiní nemá věku dualco—
diný důvod všeho pronásledování, všech útrap tenství nemá chvály.
a strasti vašich. Již _Tertull. ap. l. 2. toho
Ale jak má rozuměti se tomu vytrvánf?
.želí, že na křestanech k "odsouzení a k od— Mohli sobě apoštolé mysliti: Snad-iii, "flůliěa
pravení dostačuje nonhé vyznání jména kře— vadž věstč nám nenávist všeho světa přece
stana, beze všeho vyšetřovánídalšího; Jméno vytrvati velí, snad-liž železným__če_l__em__s____e,opía
naše nenám'stno jest a proto mučeni a try-= rati, neustoupati a za neh'ýtek nevyhýbati
zněui býváme, poněvadž boj a půtka o je= máme? Na to dí Pán:
.diné jde jméno. Mnozí výhod aprosPěchů se
Když pak va's pronásledovali budou o
vzdávají, aby jen nenávisti své proti křesťa městě tomto, utíkejte do jiného ; ch'z'ste',pra=
aiům hověli Manželka ať: již stydlivou man—= vím vám, nedoko-na'te měst israelskýeh, až
men-ta g, Domitiliu příbuzné
v Krista usmrtil,
,

své pro

víru

&

Čáátouně li, fie-4423. ledu předpovídá pro'tkveusívi.

přijde syn člověka. Nechce tedy“ Pán, aby
se v nebezpečí zabitu býti nadarmo dávali,
nébrž velí užíti opatrnosti a pro zachování
života útěku se podjíti, Mluví k apoštolům.
kteří stálých sídel, kdežby neustále bytovali,
ovšem neměli, svět teprv obrátiti majíce.
Pro svět veškeren jsouce neměli „se zabiti
dávati od..nepřátel, kteří je přijíti 'protivili
se, nébrž měli pronásledování a usmrcení
ujíti. Tak zajisté jedině do celého světa jíti
mohli, sic jinak hned v prvním městě zabiti
budouce. Podle toho jednali sv. apoštolé
skutečně. Sv., Petr Act. 1:3, 19, ušel, když
Herodes o bezživotí jeho ukládal; sv..Pavel
utekl z Damašku. Act, 9, 25. a podobně z
Filip, ze Solana a Efesu, když bylo proti
němu protivenství povstalo. Předešel je v
tom Pán příkladem „_svýanazaretanům, kteří
jej chop'iti'zamy'slili, need" a 'Zidům jej před
časem usmrtiti usilujícím vyniknuv. Tudy
církev zavrhla „'lÍertullianoyodomnění, že kře=
stanovi "nikdy nelze za pronásledování pro
víru utíkati, anot tu zjevně Pán opak toho
učí. List oběžný církve Smyrnenské o umu
čení sv. Polykarpa ony křesťany tupí, kteří
mohouce neutekli a tak se do nebezpečí sa=
mochtíce vydali víry své zapříti se., Pravi—
dlem pro apoštoly jest tedy utíkati, výmin=
kám je měl Duch sv, vyučiti, Utíkati'měli,
aby n'ero'z'dřá'ždiíhprotivníkííia viny jejich
nemnožilig“ utikati měli, aby sebe zachovali
k dalšímu kázání evangelia. — Jinak ale se
má. věc u těch,“ kteří na místo “apoštolů při=

šli &.stálého v církvi dosáhli úřadu. Tu již
se od vykladatelů 'přetřásává otázka, kdy by

jim utíkati, kdy zůstati náleželo? Maldonat
podle “listu sv. Augustina kl—Ionorátoviotom

pronáší se takto: Utíkati může, když kněz
sám soukromí od vrahů se hledá. a ještě v
místě jiní se nalezají, kteří svátostmipřislu
hovati mohou, Utéci může také kněz, když
veškerý ovce jeho rozprchly se; utéci může
za třetí, když více útěkem než zůstáním
svým církvi prospěti může.. V těchto třech

bězích může utěkem spasiti se; jinakale mu
ostati a co dobrému pastýři za ovce svoje

1M ..
mlh,

hodlá na jiného, než že v _cívkviestavičnzě
pronásledování .trvati a “že'tdd'y takěapoštoo
látu do dne posledníhó'vcírkvi'p'otřebí'bude,
Leč výklad ten velmi prostranný k slovům
méně siičně přiléhá.. Podoben onomu jest v
prostrannosti jiný výklad v ten smysl: Neo
bude se nikdy. nedostávati___„měst,kdežby
učeníci moji skrýtise a nebezpečenstvíZuik
nouti mohli. Leč jiný musí smysl býti slov
těch, jehož nám hledati' přijde.
Na první pohled zdá se Pán praviti, že
dříve znežapoštolé skonají, :_schodí, kázaním

Sum vrejdou města. iúdskáměve

člověka

přibude, Ten smyšl okolnosti té zdá se velmi
přiléhati, poněvadž jich potěšitichtěl; již pak
není potěšení důraznějšího nad to, že zane
drahuou chvíli žádostem tvým se vyhoví.
Neustávejte v kázaní, stále nové a nové ce=
sty nalezati se snažte, když se vám jedna
zahradí, nebo přijde Messiáš, já vítězně při—
jdu a vám ke. pomoci přispějí. -— Avšak,
když se tomu smyslu propůjčíme, i hned na=

stává otázka, jaký příchod Páně rczuměti se
tuto má? Někteří tu prohlédajíce k slovům
Páně u sv. Luk. 110, i.., kdež se čte, že Pán
učně nositel.,před sebou dn měst akreiie. kam
sám, Rřýítimomgelíl, vykládají""'místo naše o
130th brzkém v těle za apoštoly příchodu.,
Lečslavué rčení až- přijde 531.7“člověka. nee
přeje výkladu" tomu; "Mnozí tudy o _duchov-=

ním toliko. a .vniteijnéínpříchodu vítězství v
srdcích lidských řeč tu slýšeti chtějí, že to—
tiž Pán divy a zázraky a vniterným milosti
své působením jim ku pomoci přispěje, aby
přece někteří ano mnozí do sebe jdouce
potom sobě .usmyslili a Kristovi se podron
bili., Jiní vítězným příchodem rozumějí, vzkří—

šení Páně a seslání Ducha svatého, a slova
Syň“'lčlooěkapříjde : přý' nežnačí jiného, leč
že Pán Ducha sv, sešle apoštolům.
Vele-v—

vhoden a velevítán výklad ten; leč vadí mu,
že vzkříšení Páně, ovšem pak sešlaní Ducha
svatého nevyznačují se slovem příchodu Páně.

Tudy jiní o viditelnémpříštíiť'áně'siova
ta slyší a smysl“ jich "příbuzen

činí "se smy=

slem proroctví Páně níže k. 24, o příchodu

život peložiti dlužno.,

k soudu.
Jakož tam v. k_,___,2_d,_
dvojí smysl
Co dále Pán dí, mysl čtenářovu na roz—= nalézá se a Pán o __dvojímhpříthcdu mluví,
páky vede. Neboť, dí, prac-ím vám, neska: jednom, když přijde a vylije číši hněvu nad

Jerusalvémem a veškerou krajinou israelskcu
skrze Rímany, druhém, když v slávě a ve
kati měli z měst jim odporných do měst ji.——lebností přijde v poslední časy živých imrt—
ných, a potěšuje jich tím, „že on sám btz.o___.vých soudit: tak podobně i tuto v naší ka-r
přijde, dříve než loni. .dokolí'lájíimíěstaisrael., pitole dvojí smysl se nalezáL' k. sice jest z
ská. Což jest to dokonatz města žsraelskcí? nich jeden bližší, jenžto kapoštolům ve vzta=
Slova ta temná mnohé vzbudila výklady od huje, ač ne tak k tomuto jak raději k pc)-=
sebe odchodné. Někteří jenom vůbec k smy zdejšímu jich vyslání; dalejší a tajemný “jest
slu prohlídajíce praví, že rčením tím Pán new druhý, jenž k____c_ívkvi„
apoštolskěa veškeré se
náte všech měst israelsícých, až přijde Syn
člověka. Dává příčinu, proč by apoštolě utín

„ ..
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na;

Lanos "tt, nou-esf. nano-nine k nehošáoneétt _a nenosit-__

'.

r'

nad mistra-, Vece,
odnáší, tak že o dvojím příchodu Páně řeč dem napomíná. ZVení učo/míle
se děje, Příchod pvvy jest přiíchod ku po am sluha nade _pcímt svého.. Přísloví to, jenž

mstě nad Jer nsalénieni a smysl jest, že ona;.

ahok.

6, 40..V
Vjiném

spojeni přicházejíc

jiny Význam dává, obrací tutohle ku případu
apoštolův a chce jim říci: nechtějtež tedy
an. Pan “rilevaei žid t_ensooaem SVojím, z lepšího sobě žádati osudu.,než jakého se mně
kořen-e je; sk“ze Římany Vyvratě D1aby dostává. Učitelein zajisté a Pánem Kristus
příchoe jest příchod V onen den haůzy a sehe, učněmi & slnhami apoštoly svoje na
smysl jest: Obrácení veškerého lidn neprou zývá.. Pán-li nenávisti zakouší, učitel—.linená
Vedon anosfelstl naStnpcove Vaši, an já liž viděn jest, tedy žák a sluha nežádejtelásky.
!( sond:1 nene—"min., příhodu,. oPVšechné Aniž také žádá se od žákův, aby nad mistra
Židův oe áceni die Řím. 11,25, 26 se po. svého jakkoli vynikali, nébrž svět spokojen
ověření pohanů očekává; leč i tehdá mnozí jest, když učeník mistra sveho dostihne Dost
na Ven-ovntnvati 'ondon, Ze ostatně města, jest učenžku, aby byl jak mistr jeho a slu-=
žseaelská heren se místo lidu toho, viděti. kov-íjako prin jeho TLta Slova tuto jedině
ze
mnogiamíst
ZákonaSt.Prom
il, ii. 29,8, ohledem na pronásledování se praví a ne
Eccli,Q„i,
29. 3-6,
174,
mají smyslu jiného leč: Nezadejte deptl lá
Potěšiv Pán svojich apoštolů pro proná . sky___u.ho1,kdyz _já Pán Váš, ja mistr váš-,
sledována a příkoří jim nastávající přípově já hospoda, váš, prose vsechnu _obetevnost
děním jistotso a Vítězného příchodu svého, a lásku svoji toliko nepřízněanenávisti jsem
k jinému Étěhy jich. dnvodn přikračuje, dosel. Mne nenáviděli, Vás-lináviděti budou?
vzatémn z vlastního života svého, Día
Mne kosyodř; Beelzebubunedali, zdali s
domácími mými; s Vámi, lépe a vlídněji hu
něenik nad mi 'Éffa, ani don nakládati?
statě neo/309mm __tj,__ k spáse

nepřiVédou
voskem/ckmesš „ __3...
ce'eno lidu israelského,

sveího 25. Dost jest
jak mistr jeho a sln
hovi, jako
“

Patt—no,že se Pán hospodeřem, apoštoly

pak domácími svými nazývá

Místo Beelze

pán jeho, Jestliže hospo= bub větši. díl Výkon..čten...jBeelzeZml; leč totéž
ne;-n nazvali, čím. více do— jméno jest, jen pro lehčí vysloveníprome-=
nene. Každý národ, nad

to pak?"Řekcivé,

mácne jeho.,
Nebojte se tedy jich;
slova cizá dle svého mlnvidla sobě přikrojuje,
nebo nic není skeyto, co se neodkryje,u čehož příklady máme Ambakum místo Ha—
_a nie tajne, co se nezví. 27. Co babuk, Senacharim m, Senacherib Jest to
pravím vám “,po tino, reknete ve své-» jménoakkaronského hožiště,jenž,jak sedmde
přetlumočili, značí toli co bůzek __gnuch
tie a o v neho slyšíte, hlásejte na . 4desátci
Reg l, 2, což Beelzebub znamená., Ctili
. Piš. a nebojte se teen, jenž. . modln tu Akkaroňané snad proto, že. se do=
F_i,
co

stíecní htělo
"9.3\

duše

ate

nemohou

za—

_mněli býti_ ji ochrankyní před muchami a

jiným ovádem. Řeelzebul nohy znacllo zda
ten načte
jenž ._pána pnbytku (pekelného) zda pana hl_á__'ta__
atarase
titi toho,
do pekla,
hehln ne— “na nesnadáChse povahuje.. Zk.12, 24:
' víme, že název ten dáván knížeti pekelnému,
nich nepadne na jelikož Písmo modly démony býti vykládá
zem. tez Otce vašeho f 3—0, Vaši pak
Bar a, 7. Ž. %, 5 Velg. Pánu Ježíši few
Všiekni sečtení jsou, _iiseové vytýkali, že skrze Beelzebuha t.. j.
tedy, mnoha vrabců “_posedlým jsa od Beelzehuha dáhly vymítá,
z čenož potom další Pána Beelzebnbem po—
32. Každého tedy, kdo - jmenování
samo sebou plyne.

vyzera “to

od lidmi, vyznam i já

před
svým,
ienž inne
jest před
V nehesich;
&& Étcem
kdohy ale
zaořel
lenna,
zepta ;á ho před Otcem svýmajenž
jest V nenesicn,
Pán často na _csvýh kázanic
ch přísloví u
lidu běžnýchňužíval, ač jestli se s pravdou
seovnávala Cint' to „ při naukách těchto apo
što-lůna.oaných, jimiž; šich ku snešení svízelů
vn
súkolem jejich spojených Vlastním pinda

Co Kiistns tuto předpovídá, Skutkem se

vyplnilo „elsus aoostolv .nešleohetníkyzove,
Tacitus je__ž nenaV1stn hdskeho plemene Vini,

a hvoznej-soíivytkj, jiniižpohahe erotikře—

stanům se potrhovali, bežhožníků, zrádců,
vrahů., dětežroutů a jinak jim dávajíce. Tu
vyplnilo se, co dí tuto Pán a co 30.15, 20.
praví: Jestli mne pronásledovali, i nás pro—
následovati budou. Leč tím právě výrokem"
Páně se potěSovali tolikéž křesťané boho
myslní, když V užší službu se Boha oddali,

llllateeš X, 24—33. Napomína i( lveivejaenosiť a sméloeíii

lili-9
'T

kk
_.._aQoštoi fen němly se
lak. dí sv. JerQnym (ep. 39 ) oBiesiile, (leoš-e čeři uf-13k- ——.7L
sv.._Éauly, kteráž po smrti muže svého život událo že se v čas anaslf flovanisnonieml
3390jeptišsku vedoue oci paní světských Qo svými verejnost wuahli a_jenom _:o čemech
směchy trpěti musela: B_leqiila naše dí svěv a roumaoh učiii menší; aie mg;—.:;.oarlěji a
tec, usměje se1 aniž těžko jí bucle poslou— poté;-hn, žQ__Qanv t_v VElGTh čas.-agn-s_ijízi

chqtipotuoy a hony žvatornvc'nžab vědouo. se objeví a největší střevo ti a 'QezQeču
že sám Pán její Beelžeouoem nazván Toť noHi. dojdou Pan ááva u. arm *? * Co
jest, co (lí i Cor 4, 10. * damdlemj-sme učni
něm" světu a andelům.
Již pak z toho., co byt pravil že Duch
sva bude z nich mluviti, že On Pán sá-mtoli
trpí a tak mnohá přl
ríkoří snaší.. z toho již
Odvětuje tuto: Nebopžese tedy cích nebo me
není skryto co se neodk'ryje a nic tajne co
se nezež
Patří slova ta ku Qotěehám., jimiž Pán
duši apoštolů svojich pozdvihuje; nemaji se
báti, byt sebe hůře na ně Qotzhovalí a sa—
Qali se nepřátelé a je mnohem hůže než Pána
nabírali, Beelzebubů nálezů a jiných. úkOlů

jste ***IQVLli
Qe.tmoeže ._t..j skvytš

:Qeveřežě

(ETAě
to slyset; se bude QQsvět/e *z..5 veie„,.

sano bude když namnor
do

vitezstviem..

0 střecha-oll dotýká

Jun—“mazstřeehy

na východě jak jsme toho již of:;
Qoio=
žité jsou tak že na nic,.: se **)-„.-a apro
nízkost jejich také všelic hlasatin m..-:“;že;
to:
dy na střeše ?; Král 33102 tolí značí jak
již Qraveno co veMně? hlasitě.., tak aoy vše=
-mn—___.-—
-——u_.--—___...

__......

chen žid slyšeti mohi lviěšP'n Act š: 19
všemu lidu kazán býti a dosaváo ve sznvsio
tajemném kněz Kazatel _dž
Eye vystodoonísvv

ho na kažatelnu „itajuje a umyva so. emocí

a potup jim obráželi

Bůh zajiste uc1m QQ dlnbam _a_k roýyman fm,:>le ; tu. se na něm
naplno že to icaže'j čemu. se ve sirvytosti
se v PĚÍSMVÍ.tom j_eVí_,___
ee nem mo ukryto
eobý se neodleylo t. j or“ vyjevízlobu světa te posvátné naučil
s jedné a nevinu aušlechtilou mysi apoštolův
Aby _Qak___31ebai*
se vefejrze vyaoumn „&
„.on Boa Kazeta ožorojuje isla;
a pravdu evangelia s druhé stzany Stane se veškeru Q'ifo
to již tutohle na zemi rli'enjest smysl slovPáně, je bazní jinou. Nebojte se těch g_orzavii
jenů-o
.n

a_nv. 26 orecteslymi slovy spojiti sluší

..na-.

zabíjejí tělo

duše ale" zabiti

nemo-73055;čojte

Jim však; acvhorlnedlz:“vyhaoajl veiš se raději toho, íenžm ůže ?: dusi i tělo aotrae

26 nepetahujíce

ku předešlému

nebrž

dita“do „pekla Dáva jím žit: zbraň proti oba—
s__na„_—__

sledujloim2? SQOJujleeslova jeho v tento vání se lidi., bázní Boží
Qreo hdmi
aje, Nebo eQž *nonc je Qalt. itioo Kálu
sninl: NDhOJÍPse ka7at1 evangehnm ngbo . Qotínfc
k

\_r._

_g_"__:-A__ h_

ač na začátkumalo jen nenuveív tak žese * zaní Q:..
away, leč bázeň lidí? Nejvyšší zlo ale,
bude evangeliumuxrvtvm zdáti a tajným, jehož se od lidí ohávati lze jest odnětí živoo
přeoq ero _se ,*fožšíž'i's
upiostvani a celému
svetu ozračí. Slůvko neboť jenž nadarmo
zde nestojí, pro prvější výklad hlasuje.

ta tělesného;

a tu Pán naproti

lože-ni te sta——

ví strae h mnohem vyšší a jeclině sr; chovaný,
odnětí totiž života věčného či žaiešení s těa
aonní, kee oese
K neloazm Qatží take to., aby_„_eglqu na— lem i duše také v Qekelnem
nku niceho pgo_._
stíneh nejaky nepormjejicei 66 24 čem jejich neumím„ oheň „3„ních ne=_
hlasali A to jim plaví Pán., když voce: Co zhasíná., Bazen pekla tedy spasitelna na.-zen,
vám pravím po tmě řeknete ve světle a co ješte jí Pan sam ožívá aoy apoštoly oci za=
o ucho slyšíte, hl.sísejte na střechách Tím je praní svého jména odvodí 1927901?novem
Pán vede k tomu, abv nedomnívgili se? že muoamkův byla Qodnětem nejljorší maka
_I—M'H-l—m—
_...-..-—...
- __ „_

z nauk mohou to neb ooo coby “snad .eině ochotno podstava—opataVýrokern tímto ]Paně o
uráželo, voliti..jineho ghola vvoeclxawe Slo nebání se lidi? nébrž Bone., jenž večně realm=

va Páně ve fmaeh či po tlně' mluvití, do biti může., svatí otcové a 'oiekopove kevšem
ucha mlumtí z přes
rísloví vzata jsou, a neznačí ctnostem kn stálosti, vytrvaiosQathělivosti
leč: Cojsem vám soukromí __.doma,
po domá-= napomínalia podněcovaii jak Štěpán papež
oku, Q rodině pravil; tak také Ičení rvesvět—= 11.Q. za Valeriana a jiní A OVŠle nás ma
le a se střech mluviti sobě odpovídají totéž “ bázeň ta oflstrašiti ocle všeho zlého podle slov
znamenajíce, a sice veřejně, poošechně, obec sv Chvysohem 5 ad QoQ, že kde nastav
ne', Evangelium

zajisté

veřejně ' v životě o— za ___života
sveho v myšleni ach eo pekla vstuc

svědčiti se musí , že v skutku jest prome“
nem. vyššího života a nebeské již tuto pocí—
těné blaženosti. Tajně a skrytě Pan ničeho
nemluvil Je. 189 20. „, nebrž všecko pronášel

Qujeh“posmrti pekla újoe; utery vyloví;ženie
již výše z lišt sv. Bernarda Slyšeli V tom
také největší moudrost spatřuje se když čio-—
věk těla se vzdáva? aby duši zachovai; jesti

nost; ea „QW namomicí
veřejné a obecně; ale tu se míní učení apo—n te zajisté taž opat-f.

štolům a ucemkůmkrome zastupn davana, přítělin do more vhazuuni aby lodí zaenovana
jak a'. "přobsnna

byla. Praví tuto sv Augustin krásná. slova:
řeo Pane pri posledn ve——.__

too

isla—icons
El, žalm-33. nesoulad

k nebojácuosil o soudech

Není se tak báti smrti tela jak raději smrti
duše. Nepřítel, uhvutník, zlobce zuřiti může
proti tobě až do Velveta duse; ty sám.nechtěj
oroti duši své zonu. Když tělo usmrceno
bývá-, stěhuje sc duse; kam? Jestli že nepo—
zbyla života svého t. ]. Boha., utoho se OCR:
ne, jehož neztratila.
Bojíšr—lise smrtí, miluj '
život, životem tvojím ale jest Bůh.,
Aby ale nezdálo se., že bázeň Boha s
nebáním se lidí jest věc příliš nesnadno a
opovážlivag přičihuje Pán h výtoku tomu 0
bázni Boží Spolu také útěchu: Zdaltž nepfroa
dávají dvou vrabců za heblu a jeden z nich
nepadne na; zem bez Otce našeho? Vaši pak

netoliko stvořilk obrazu a podobenství svému,
nčbvž také za „hlasatele učení sveho vyvolil
a tudy pod obzvláštní"opatrování vzal ? „lak
holi tedy proti vám povstanou, vás pronáslea
dovati, o bezživotí vaše státi a se zasazovati
budou, budtež dobré mysli, nic zlého nestane
se vám, co by se vám v dobro“ ne'Ob'řátilo a

vámvh'větší nebeské blaženosti nesloužilo.
Nebo drážšíďzáčnější jste, než všeliké množa
ství vvabcův. Podobně Zach. 2, 8. dí llán o
Israelitech, chtěje jim před oči předestříti,
v jaké péči, ano v jaké vzácnosti se u Nebo
počítají: Kdo se vás dotkne, ten se dotýká

zřitedlnice oka mího. A Sap. 3, 1. Duše
ofvlasové na hlavě cšíckní sečtení jsou. Pro— spravedlivých jsou v moe Boží ; pokládá se
tož nebojte se? lepší?? jete oy nad mnoho lumb-a to jejich od nás odjítz' za, vyhlazení; ale oni
ců. Slova tato mohou člověka v nejhor—n jsou o ruce Boží. Sv, Aug., sermí 334 dí:

Což mi uškoditi může, an Bůh příjimatel
jest duše mojí? Což mi sejde z toho, když
rozsápá nepřítel oudy moje, an.Bůhi ty vlasy

ších okoličnostech a v nejtěžších útrapách
potěšiti, pozdvihnouti, posilniti., Mohl Pán
říci: Bůh pečuje o vás, jemu se všady i v
nejtužších pronásledováních docela důvěřnjte;
bylo by stačilo potěšení to, Ale Pán více
činí, mohutnější a výdatnější potěchu dává,

moje čítá? Budue—lise báti 0 články těla, ješto
Bůh mne o počtu vlasů hlavy mé ubezpečuje ?

Již pak z toho jde naučení, že Bůh o
věci nejmenší pečuje, a že tedy Jemu nedů=
věřovati se hřích jest. lide však podobně
ci jsou v očích lidských věc tak nepatrná, z toho, že Bůh o nejmenších hříších a po=
že za nejmenší penízelc se prodávají dva; 190%,
__ kioscích ví a jich nenávidí a že všelijak se
hládají se za heblu či za balathu, za šarfae jich vystříhati přijde. Nebo vlasům podobají
pathujza' vindvu; z'a'šait; za ort, za halíř t. se hříchové všední; když ale vzrost0u_,_mohou
j. zhola ceny u lidí nemají.. A přece ani čiověíza jak tam Abiswalójna.o život připravili
jeden z nich nepadne na zem t j. nezahyne 2 Reg. l.8.- '
Ještě poznamenati sluší za první, že v
bez vědomí a bez vůle _____0tce
_nebeskéhog'v
takove jsou“ n.l.Boha"sv1fl:h0vaného péči, tak textu původním stojí místo přeloženého slova
našeho hebla assarion, kterýž peníz sice nebyl
lBůh 'o-ně'“ stava-se , tak“ 'je chová" ",-pěstuje9
spravuje. Podobně dí Luh, 12, 6. Zdalíž neo nejmenší., avšak v přísloví, ku kterému Pán
prodávají pět vrabců za dva penízky? a jíž—=tu prohlídá., za nejmenší platil. Za druhé„
den z nich není o zapomenutí před Bohem.. slovo: Neprodávajííli dvou vrabců atd. nade
Tudy v Z; 103 , 27 . o zvířatech velikých i sýlá netoliko“fv._ěcl'o'm""ost9
nébrž i: vůli, a tudy
Otce značí toli co bez netoliko oč
malých až i těch nejmenších & Bohu dí se: rčení bez __
“Všichnina tebe očekávají, abys jim dal po domí Božího; néhrž i bez Boží mile, v čemž
krm o času svém.
zvláštní síla potěchy leží. Za třetí v řeč—
Aby se ale nezdálo, že Bůh sice o nej= tině místo vrabec stojí pestěněji a významněji
menší tvory stará se, avšak že Mu ten neb __ocabeceh zdrobněle slovce. Prodávali
_
__ se, a
onen úd tvorův jeho jednostejen jest., aniž to jest“ čtvrtá poznámka., vrabccvé také proto,
péči o to má., v dobrem-li chová se stave poněvadž se jich k jistým obětem při malo=
čili v nedobrém, tudy Pán pokračuje: Vs'í= mocenství užívalo. Lev. 14,3sl.“'
okn?? vlasové hlavy vaší sečtení jsou., Což
' Přistupuje lPán nyní k dalšímu vývodku.
jest nepatrnějšího než vlas hlavy ? Který oči?-_ Nebáti se jim přikázal; nebání toho ale zvláště
věk čítá__
je? Který cítí, který mnoho'lldbá' o potřebí bylo pro svobodné víry jeho všady
to," když "mh jeden vlas s hlavy padne? A kázaní. Tudy voce : Kdožlcolí tedy mne
přece i ten vlas Buh spočten má a bez cez vyzná před lidmi, toho z" íd 'vyzndm před
domí a vůle Jeho nepadne ani vlas s hlavy vaší. Otcem svým., kterýž jest v nebesích. Kdožby
Ta slova svrchovanou v sobě potěchu mají pak zapřel mne před lidmi, zapřímť i já ho
pro apoštoly a ovšem také pro veškerý lidi. před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.
Nebo chovají v sobě ten úsudek od menšího
Otevřeně, veřejně, bez bázně Krista
k většímu-= Když...Bůh.-.c nepatrně? „.ješitno,
vyznáv'ati "před celým světem mají apoštolové;
noavne a tahal-lganiěcmnč"věči'"'stará' se tak sic Jinakoebvdou míti _s.nim. a....nítíněmšóv
pečlivě, čím více starali se bude o vás, ježto stehství, “ani-ase Íjifuídostane vyznání Kvi
při čemž postup-u nějakého užíVá. Vmbcaoe
dva se prodáoajž za penízek, voce Pán. Vraba

m—

ist

Matouš Et, zát-"$$. Napominá k nenojáonosti a suněloetio

stova před Otcem, t. j., vzetí a vyhlášení jich
Přidati tuto přijde ještě, že v řeckém
za syny, Spolecníky, stoupence Kristovy, a textu čte se: Kdo ve mně vyzná m. kde
tudy se jim nedostane spásy věčná Není mne vyznáo Vazba ta se druhdy zdála býti
dosti srdcem věřiti, což u apoštoiů se již net-“ hehraismem; ale brzo poznalo se, že jím není
cház'eloí; potřebí, "aby" ústy" “vyznávalo se to, a tudy se vyrozumělo tomu, proč sv, otcové
co se srdcem věří, jak dí Rom. 1.0, 10. sraz.. řečtí váhu na slova ta kladou. Vie totiž rčení
sem se věří k spraoeďčností, ústy se vyznává“
k' Spa.—rent:"Srdce

"&usta. t. j. vnějšek

třek, oba shodovati se mají

Krista; vyznání .,ústbezvíry

v 'Krrfstu _vyzvednutí značí, než' Krt-sw; “iiy—
sviti—— znavati. v
Kristu vyzvednutí jes-í; vyznání

o vyznávání

takové učiniti, z něhož poznati lze, že. vy—
patří., v Kristu takměř

srdgepolšržř" znavač Kristovi

stvím jest a víra Srdce" bez“ vyznání-ústy
jest hříšnou. házet, Vnější skutek běře cenu
a nednotu svou ze srdce; vniterní citově &
úmysiově dokonávají se zevnějším vyznáním..
Rada Boží a úmysi Páně spasiti lidstvo ne—
zůstaly v lůně Otcové, něhrž zjeveny byly
vně a vně spatřiti se daly; Kristus vtělil
se nezůstav ideou toliko holou a pouhým
vnitemé postřehy předmětem. Proto dí prorok
Žalm. 115, 1:

Věřím a mág/_.mlztoím, Ano

často se vyznání "nežnespadne. skutkem děje,
jako těž zapření podobně se stává: ' "Eleazar
za věku Machabeův maso vepřové jísti 'iněl;
ale v tom nejedení a vzpírání se proti roz"
kazu aby jedl, v tom právě záleželo vyznání
víry, A na obrat nezapírá se toliko slovy
Kristus, nébrž také zapřen bývá, když kdo
takové skutky vykonává, z nichž druzí pon
chep berou, že on víru Kristovuzapřei.. Tudy

vtělen-jestg-dido v Kristu vyzn'ává,"ten'íyé
znává Krista ovšem., ale činí to docela poa
dlě Krista, z milosti Kristovy a takořka
z prostředku proudu Páně jej obklopujícího
a takměř v proudu tom zhoia se ponořiv;
není to pouhé ústy vyznávání, aie vyehodí
ze živlu Kristova v srdci vyznavačově za-=
rodilého Považuje se předmět vyznání, Kriu
stus, co obor a okres, v němžto se vyzna=
vač nalezá, co majetek nejvniternější jeho
útroby, co živel, v němžto žije a hýbá se:
Takto se k vyznávánž v Kristu svatý život
vymáhá a ovšem o těch nedá se řídí,-“"že v
Kristu vyznávají, kdo Jej sice ústy vyzná

vají, ale skutky svými zapírají. ULuk.9,26..
čteme: Kdo se ze mne styděti bude, za toho
se z“Syn člověka bude sty/dětí, když přijde ve
slávě své a; Otce svého a andělů. Kdež trojí

slávu pozorovati: a) slávu, již má Kristus

se křesťané docela zdráhali až i život poklá—» sám; b) slávu, kterou Mu co člověku Otec

dajíee, abyneinuseli kadidlo na ohniště model
metati, ač mo'houce to někdy podtají učiniti.
Tudy se v církvi po veškerý časy veřejného
víry vyznávání postihovalo netoliko před "doo
hrými, néhrž i před iidmi zlými a jmenovitě
před pohanskou vrchnosti, před nepřátely
víry; tudy víru svou toli tisícův a tisícův
mučeníků vlastní krvi zpečetilo. Dí zajisté
zabíjejí;“"'tOhfo"řvýznám""před otcem;

a opak

před lidmi, zapřz'mjá hopřed, Otcem, zavrhnu
jej, odsoudím jej, postavím ho na levici, k
nimž pravena budou slova: Odejděte; neznám
nás. Zná zajisté 'Pa'fn ty, kteříž jeho jsou
i. Cor.,4, 5. Tudy dí David a podle něho každý
mučeník: Pro tebe “snesl jsem vpohaněnž

pro činění soudu přibude.,



dosud mluvil Pán o pronásiedováních a
svízelech, jenž na apoštoiy přijíti měly pro
vyznání jména Kristova. Alle proroctví tao
ková se neshodovala s tím, čehož se oni na==
dáli.. Povšechně totiž očekávali Zidé, že Mes=

Pá,-n::Kdo _mne vyzná netoliko. soukromípřed

Bohem, 'něbrž před Zíďmž,takétěini; jenžtělo

toho-kdo zdráhá, iiknuje, štítí se vyznati mne

nebeský nad to přičiní od trůnu svého; a
o) slávu andělů, v níž andělé se naiozají,
kterou se zaskvívají od Boha jí dosáhšec
Troji siávou Pán se zaskvěje, když na zemi

„___—__.
_.
,__,
_

siáš přijda učiní je národem netoliko veli
kým, néhrž i šťastným, a že obeenpu mezi
nimi hlahost založí. Představuje se'zajišté

Messí'á'šnproroků'
dárce

co kníže pokoje a co

všeliké hiaženosti.

des. 9, 6. 32, 1127.,

60, N., I bylo potřebí apoštolům předsudek
ten, v němž oni s jinými všemi také Židy trvali,
odníti a je o záměru, pro který na svět při=
(: zahanbení pokrýt—iotvář 'mou, Z.“GB, "& šel, místněji a jedině pravdivě využiti=iDítedy:
Tudy otcově plni jšou ehváiy ňii'ovíce o mučw
34, Nemněte, že jsem pokoj přišel
něch Páně, an svrchované vyznání Krista
pustit
na zem; nepřišel jsem pokoje
mučenictví jest, Mučeník jest, di sv, Cyprián,
společník Kristův, učitel mravů, siavný via pustit, něhrž meč., 350 Přišel jsem zaji=
téz.. A. sv.. Basilius (o dOmuěJ dí: Obležení, stě rozloučit člověka proti otci jeho a

jazykově tí,. . jenže-„Krista. „og/znala" a.. svatý
dceru proti mateři jeji a nevěstu- proti
mea _řtlags._
vydali,... jejž. pojata...ozduoh posvětil
tchýni
jeji 351. a nepřáteiě člověka jsou
se, jejž dodělá slyšžee plesalrí', jejž Pán !: nem
domácí
jeho. 3? Kdo miluje otce neb
besžeh zapsalq

1:m;?

Ltintonš ší., 34--—-42„ Kdož Pán a nade vše mtiuii, tej-een

4.1U—l

odveta
51123;

matKu více nežií nine, není mne hoden, . spoďym"povstali, je všelijak obouzeli, Ksoudu
pohaněii a na smrt vydávali. 'Pírn Pán. na
a Kdo miluje syna noh dceru nade nine, rozum
dáva, že není spojení mezi Kristem
není none hoden, 38; a Kdo nehéře Íří=
světem čili kolo ioržetelem jest sečtou, že ___se
že svého a nenásleduje none, není rune anepfítelemBožím
čení.';aK. 4, 4. Byia nan

hoden.. 39, Kdo naiežne zivot„svůj, ztratí

uKa ta ovšem i proto také potřebna apoštou

jej a Kdo ztratí život svůj pro nine,na— lůna, ahv _se nezhroziii účinkův obraceni
mnohých lidí na víru Ki'es'taxisKo'n,aoy jimi
iezne jej., 40. Kdo- nřijíma vás, mne překvapeni, zastrašení a od důrazného půso—

přijímá, a Kdo mne “ořijzrna, přijímá to— ' bent odhrozeni nebyli Když nyní Pána sty-=
ho, jenž mě nestat,
41.. Kdo ni?-ijímá, šeli, že nepřišoi, aby pokoj přinesl, nébrž

meč, iiž jim v mysii rozednělo, že jinak
proroka
ve jrnénn
pro—= býti nemůže, že zásada světa jinak nemůže
roKa
vezme,
aKdo nroroKa,
naijímá. odplatu
spravedlivé—»
ho ve jménu aaspravediivého, odplatu spra— ieč duchovním mečem přemožena býti a že
nákaza světa s sebou to ohnasi aby se usta—
vediive'ine vezme, 42
K Kdokoli by mcné oroti prikazem Bozrmu zpouzelaotouv

napojíLjednoho

z nejmenších těchto ším čii

Svet _za pokoj, za mír a Kiid pokládá,
ve iménu učení——Když zauoswm “v_ym _.h_ověti __a_náruživostetn
Ka, amen nravím vana, neztratí odpša= svym bez zavady sloužiti může. Takového
Klidn nechce Bůh; h_tíchůrn ma vojna vypo=
tý své.

ší vody studené

toliko

vedua, hiudovemají potrram, zryn,naklon

nostem a narnživostem má přítrž učiněna a
ináz poiožena býti; door-á mina uvedena, dí
že Kdo věty enj- po prvé slyší, nemalým jpo sv. eeronym, aby zlý pokoj prerusm byl.
divením se nad nimi, aspoň nad některými Pravý pokoj, spasrtedlný 1i1ír,biazívy Klid
jest ten toliko Kdvžctnost vladne, Kdyžpm“
výroky, stavuje
Ozvi áště první slova: „Z\i'e—=
domněte se, že jsem, přesel pustit pokoj na vda vítězí, Když nauKa Páně svět a srdce
zem; nepřišel jsem pustit pokoje, ne'brž meč, lidské řídí a spravuje Neni srce ___vůie
Paně,
ozviéště ta siova čtenaře při prvém usiyšeni jenž Knížetem pokoje Jes 9, 6., Bohem po-=
vnesnáz uvádějí a táže se, Kterakkníže po Koje i Cor 14, 33. a pokojem naším jest,
Kojo, jak Pána prorok nazývá, des. 9, 8. v EfJ2,14
není; dime, vuie jeho, aby nepří—
taková slova se ozývá?
zně, vády, světy různice a věci poeiobné se
Pokoj a meč odporem v té větě sobě daly, an je prisně zakazuje a nam i nepřá
postaveni jsou. Co meč značí, vysvítá z da— tely milovati a za zlé dobrým odměňovati
i?e větách těchto Páně mnoho potěchy a
„naukynai'zá duše lidská, ate i to pravda jest,

iejšKa t. j rozdělení Z protivy tě a snoiu
z přidaného K jednomu členu p“otivy té
výkladu jasně vyblesKá smysi siov těchto..
Di totiž Pán- dáie: Ržíšel jsem rozloučit

se volí; avsaKta jest udsKn zloba, ta jich

porušenost a inravna zkáza, že orave proti
poKojitomu, jehož On puvodemjest svět se

spiKn'e'avšelijak veškerou siiou svojí se
proti pravde a ctnosti na odpor postaví, bludů
teři jejž a nevesta proti tchýni jen a new a nemravů hájeachráně. Tím ovšemprerušen
přátelé člověka domáeníet jeho. Přišel tedy bude PPÍŠOÍ.ten _heíšný, iehOž svet jedine
Pán, aby se rozdělem stalo, aby odděleni hledá, aby ve Své zadosti zlé vylívati se
hjii totiž ti, Kteříí*ionásledují od těch kteří mohl. Když evangeiium hlásati se bude, je—
člověka proto

otci jeho

a, dceru

__pfrotz"
ma—

Kristu
a svaté víře
Svět-oro
zl'o zavlfádioJe..
?, delaloprotivi
?
50.5,19. se. („co
ze
světa pro Krista zísKáno “býti má, nemůže

“man“ ieěoddělenirnnd

"svě—Kazískáno býti

„__j.,ieč mec em. Nauka Páně byla takovým
deiiolem, taKóVýmmečem jaKož se iv písmě
nazývá Ef 6, 11.7mecem ducha, totiž mečem
od. Ducha svatého daným a Hebr. 4, 11.2sluje
siovo

Boží

ostřejším

nade

denz rodiny uven druhv neuveu a to nej
hle nespojí se s nevěrou svojí, on i verí
cího bude od vírv odvadetl a nedáii se od—
vésti, jej p1onasledovat1 byt i vlastní bratr,

vlastní sestra, ano byt otec a matka jeho
byli. Tomu zajisté Bůh pravdy a Bůh sva-=

tosti nemůže chtíti, _abý syn otcovi, dcera
ve žlém ave nncnupovolovala. i stane

ošeliký' meč obo——matce

sečng'i, jenž proniká až k mzdělem' duse a
ducha, čísn (či mork'zý a kostí. Provodiia t_i, jenž joy"se K nemu nejsvrchovanojs'ina
nauka ___taděiivou moc svou tak, že jak dí skou vmouti rnell avyplní se, co již pravil

PěÍn,nemzsrsvasz rodinnéroztrhala, anot prorok Mich.
syn prot-e"
otci, snacha proti tchýni, dcera prot:
matce a. domáce o'leď proto hos/podría“
oře' a ke

?, 6., že čeieď o nepřímo“ po—

vstane proti pánu svému. S'f. der. 9, 4. 5.
47, 3. Při tom Pavě výroku tedy veždý patři

iliatoeš X., som—ez. nauž Pána nade vše sni-iuji, dojdou odniaiy.
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stati přítelem lidí, to nenávist t j. nemilou
dvojí pokoj rozeznávatbjeden Božínjiný svět-=
ský a hříšný, jak již praveno a spolu k Váni—>
mePronůjčování se v lásce ke svojincům
tomu prohlédati, že Pán ne,tak záměr pří— povinnost jest, a kdo jinak jedná, ten Krin
chodu svého, jako raděj nasledkykazam evan sta hoden není. To jest ten pořádek lásky,
gelia mimo vůli jeho stále vyličúje, anat by o němž v písni choť. mluví, ana voce: „Spas
zajisté vůle Páně byla, aby veškeren svět žádal ve (mně lásku.-. Cant. 2, 4 Příkladý
tudíž a i hned, jak niile slovo Boží uslý—i,se toho v životech svetcův a světic Božíchzhw
obrátil Sv Chrysostom odkazuje na onu sta nalezáme. Sv. Pernetua nedala se žádm
hříšnou svornost v Babylóně, k jejímužto ným otce svého namlouváním, doléháním a
zničení se dále to zmatení jazykové a dí, dotíráním, ač sobě bradu vyrval a na zem
že i mezi zbojníky, ač mají-li něco provésti, před ní padl, od víry v Krista odvésti. 0
jednota nějaká avšak hříšná bývá..
sv Viktorii vypravuje “Viktor Utieký o pron.
Věta Páně: aomací jsou nepřátelé člo Vaud. kn 3, že když ji, ooněvadž k ariá=
věka ještě také v jinem ohledu pravdva nům od katolické vír) přestoupi.ti nechtěla,
bývá Rodičove nepř'telé jenu ditek svých k umučení vedli, manžel s dětmi následoval
když je zlo Vychovávají, uzdu jich žádostem & neustále ji volal „ Co činíš, manželko diahá?
a náruživostcm pouštějíee; děti jsou nepřá— Mnou li manželem svým pohrdáš, smiluj se
tele rodičů, když jim všelijak ku zlémupod» aspoň nad dítkami & nemluvňátky, jež jsi
nět dávají a zvůle k zlému od nich vymá— nerodila Proč se zapomínáš nad plodem
hají; čeled' jest nepřítelem hospodáře, když života svého? Učiň, eo král velí a zaohovej
mu ke zbrodněm a zlobám pomocné ruky sebe pro manžela a pro drahe děti svoje.
podává a t. podobně,
Ona ale ani na slova manželova a dorývání
jeho, ani na vzlykot a pláč a prosby děti
Když bvlevangelia
Pán b_ojujíti
onennelze
onset,přistupuje
kteréhož
při rozšíření
nedala, nébrž mysl do výše povznešouc svě=
tudíž ke spůsobu, jakým boj ten podnikati tom se vším jeho činem pohrdala.
Sluší. Di: Kolo miluje otce neb matku více
Ovšem věc ta, vzdávati se nejnčžuějšícli
nežli anne. není mne hoden, a. kolo miluje
tužeb a citů a zbavovati se svazků nejuž=
syna nel; close-u více než-lz"mne, není mne koa

ších, nebyla snadná

den. Tut, opisuje se spůsob, jakým půtku
onu podnikati mají praví učenici Páně, který
ovšem již z předešlého samodčk plyne. Lán
ska ku líristu výlučna a výhradne jest, a
v tom smyslu se Bůh nazývá žárlivýmExod.

nosti té oběti mluví, nebižnaonak dí, že těm
obětem podrobovati se., jest kříž svůj ne'stž,
jehož kdo nenese, Pána hoden není. To
zajisté jest, co Pan?oo oněch slovech dokládá

té všecko sluší obětovati a jestli kde, jistě
to. v nejvyšší míře platí, že nikdo nemůže
dvěma pánům sloužiti. Kdo otce neb matku
výše nad ___Kristaklade, kde jim aneb jiným
přátelům a komukoli zalíbiti se hledí na

apoštolé od Římanů, kteří nad nimi panovali
a spůsob ukrutně smrti té, idům zhola ne—
známé, u nich zavedli. Ten, kdo k smrti té
byl odsouzen, musel sám kříž svůj, "naněmž
pníti'měl, nésti až na. pepraviště. Kříž ne'
std jest t_edy všecka muka, všecky svízelý,

řka:

Ani—žtaké Pán o snad-

Kolo neběře kříže svého a nenásleclme

34,14 Deut 4, 24 5,9, 6,15 atd.,; lásce mne, není mne hoden. Kříž co jest, Věděli

Álhta a,Božípřekazaní se neohledaje něbrž
učení Páně řeči i skutký zapřiti' se neštítí,
ten Krista není hoden. ten nebude uznán
za stoupence jeho., aniž ho Pán vyzná před
Otcem nebeským. U Luk. 14, 26. s větším

veškerý i neibmestněisi útrapy mnerad pro

Krista a učení lebo podstoupati Kristus

prorockým spůsobem doložil slova: a nemá-=
sledn-je mne, prohlédaje k tomu, že Mu druh
důrazem dí Pán: Jde- le"kolo le mně a nemci„_,_dy a brzo přijde nósti kříž těžký na horu
:) nenamsh otce svého ?. mateře i zeny %synů Kalvarii, jakož i jinde té své budoucí smrti
z bratra z sester, ještě pak i života svého, dotekl, 30. 3, 14. Dokona výroku toho apo=
štolé, jelikož k budoucnosti se odnášel, neo
nenmže by,?
to učeníloem mojim. V tom Páně
výroku slovo nendvždětí znamená, jak ze sv.. chápali; leč přece toli jim ze slov těch pro=
Matouše vidno, toli eo měně milovati, zázeji svitalo, koli jim nyní potřeba bylo k vyroz—
a. nížeji klásti Všecky lidi milovati nám umění tomu, že smýšlení Petrovo později
uloženo; výšeji sluší muovai ty, jenžsnámi projevená Luk. 22, 33.: S tebou, Pane, hotov
úvazky príbuzcnstvi ' r'o'du spojeni jsou jsem do vězení a na smrt jíti smýšlením jich
(3013, 252““A tuov _nedí Pán; _Kdo ja _m1_. oškerých býti mělo. Tudy dí 1 Petr. 2,19:
iuje, néhrž kde je miluje vícenezli mno Toťjest pred Bohem. znalost, když někdo pro
Kawai, láSkak rodioum a k ditkám odpo svědomí Boží snáší zármntky trpě nespra—
ruje lásce k Bohu, tak že bys Krista a vedli-ve. Nebo k utrpení jste povoláni, jakož
víru jeho zapříti musel, moha tak jedině zů— iKzflstns trpěl za nás příklad noi-m pozd-==

"!
"Si
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MaisonsX, 34542.

natož Pana nevie vše inisoft, to_iooo oáníatýa

stativ, abychom násíedovale' šlépějí Jeho atol. ' zahrnul Pán a úlohu jejich jim více ze tmavé
sv. 4, 13. v téže epistoie. K tomu smyslu a stinné stránky vyličoval. Leč měla se
Pan nejblíže prohhdai.
před duchovnými zraky jejich také__světla
Avšak křížem rozumí se také umrtvo-n strana ObjčVítí_____a__.potěfiišljim po'SkýtribUti,
vání ziých žádostí, vášní a náruživostí, a ktei'Oúž' "bý -k o'ohotnému a hbitému úlohy
ovšem v dalejším smysle i k tomu významu své provedení se podnítili.. Tudy Pán k zá
Pán směřoval. Kdo Krístoví patří, tz" zdaří—=Věrce řeči své praví: Kdo rootspříjímá, mne
žajz' tělo „so.e'se žádostmi jeho, 'di Pavel Gai, přejímá a kde mne přiíímcí, fořtjžmcí toho,
5, 24. .Mně svět ukřižován jest, dí týž apo kterýž mne poslalo Voiíká důstojnost ap0=
štol G&L 6, 14., a' já světu., Kdo pobožně stolů! Veliké osiavení jejich! Veliká štč=
žití hodlají, ti pronásledována" budou. 2. Ti.-. drota Boží k těm, káo se v službách aoc'ho
taoh apoštolům a těm, kdož na jejich místě
3, 10. Tuto vhodně praví sv. Leo (s, 44):
Svatý život nikdy není zrazen kříže, íesvto jsou, pmpůjčíi Kdo přijme je, přijímá Kri—
žádosti těla hřeby zďrželr'vostz"pzobžjž a chtžče sta. Oni zajisté clvčjí vazbou-. jsou s Kri—
stem spojeni, jednou dle úřadu svého co
tělesně skrze Ducha svatého 'o sobě zabíjí,
TLečzdaliž takové kříže na sebe brání ne— jeho posli a náměstkové. A tu čest poslům
ibývá s pravým užitkem a přesněchem toho, činěné. připadá na samého pana,.:oa..Krista.
Kristus v nich přebývá, anot na. místě.._._Kri=
kterýžjei na _Sfěh9.„bé_ře_2j
Ovšem; Ato-oy

neohtěje Pan té útčehý pominouti dokládá:
Kdo nalezne.„žz'ootsvůj, ztratí jej, a kolo ží"
eot ztratí, nalezne jeí. Sada zaostřelá &
věta ostrořeka, v níž slovo život dvakrát v
lpí—odvětía dvakrát v dovětí přichází, leč
Jiný význam má tam, než tuto. V obou přeci“
včtieh značí slovo život (aneb duše co při
čina života) tělesný dočasný život, v" obou
]pak dovětíeh značí se životem život věčný,

nesmrtelný čili věčná blaženost. Život na
lézti znamená podle 16, 25. toii eo životza=
ehovati. A smysl jest: Kdo zapřeníznvírv

stově poselstvi konají, jakoby Bůh nap'omínal
skrze na 2- Cor. 5, 20. Láska prokázaná,
jim jest prokázána Kristovi Gai. 4, 14. Aie
i. druhým svazkem spojeni jsou s Kristem,
svazkem vniterným, životným, podlé něhož

Pán hlava jest, oni údové, Pán kmen viný,
oni ratolesti." Kristn's'zaíisté a Otec žijí
duchem svým v pravých etiteiech Páně. Je.
17, 22. 2 Petr. 1, 4. Kdo tedy přijímá apo—
štoiý a náměstky jich, Krista přijímá. -a o=

všem, poněvadžv Kristu Bůivljěstwž'ůor; "5,

na, nemenim

"Přzfí'žóháríž
"a béře se u

apoštolů" ve “smý'siuprostém a vlastním, u
zachovati hledí, ten ztratí Íživot věčnýa_věčné Krista a Otce ve smyslu přeneseném, jak
smrti propadne; 'Kčož se“-savan život časný samo sebou patrno.
giro Krista, pro nauku Jeho, pro svatost
ale __i míro____od_ígie,týa . “zdy takového
zavota, ten za časný život dosáhne věčného přijetímvýíičůše Pán: Kdo proroka příjímá
a nesmrtného.,
ve jménu proroka, mediu proroka vezme a
Ten výrok Páně posaváoe pravdivost kdo spravedlz'oe'ho přijme ve jménu sprave—=
svou v životě křesťanském vosvěeičuje a do dlíoe'ho, odměnu spravedlivého vezme Báře
věkův stane pravda jeho. Zivot křesťanský Pán slova ze života starozákonního a dvou
jest ustavičně starého Adama, zlých žádostí stupňů dotýká„ nrorokův co vyššího, spraveo
a ohtíčův nmrtvování a pietového, hříšného 'diivýoh to nižšího stupně. Prorok vyučuje,
života se odříkání, ana piet ustavičně proti káže, rozšiřuje krášovstvřBoží, spravedlivý
ducha se vzpírá. Proto potřeba údy svoje zachovává a plní zákon Boží. Kdo proroka
na zemi mrtviti Coi. 3, 5„ a této své či plot přijme ve jménu proroka, t. 3.. ne z ohleáu
svou se hříchy a žádostmi nkřižovati Gai.. časného, ne pro zisk dočasný, ne z jiné při“
5, 24., Tudy dí sv. Chrysostom: Jestiiže ti činy, že s ním snad příbuzen, že mocen, že
život věčný ztratí, kteří život časný, největší uvozen, že konat jest, nébrz'" pouze proto,
(vierBožíuvýše Pána kladou,' čím více oni poněvaziž prorok jest, ten mzdy proroka do
zlvot SVUJ věčný v nebezpečenství
nvodí, jde, poněvadž; _v _oheeenství života s proro
kteří umrtvovaní těla nemajíce a jemu se" kem vešel a skutkový, zasiak _a_etností jeho
protivícewza požitbý nejšerednější, za nžitky se přiúčastni'i'; si_ušnotedy, aby'téžv odpla
nejšpatnejsí a za nejničemnější věci světa tě jeho účastenství"'.'ioř"'alíi.;“ii“"vg“(j:í'l'*ÝrÍ1'liší“se"viv'ÍyŠ=
tudíž Páně víru, lásku, následování Krista ším významu siova ona Davidova, jež pro
zadávají a zrazují.,
nesi boj proti Amaieohitským maje 1 Reg.
To b_ýiinejhiavnější přefipisové, jež Pán 30. 24. Rooný díl bude tom-u, kterýž vyšel
apoštolům svým dáti pro ten čas zmínil. k: bitvě a' tomu„ kterýž zůstal a břemen a zo=
Mnoho v nich pro tělesný blahobyt tvrdého vně se dělíte?budou-, Takto vdova Sareptská
a příkrého, mnoho nepříjemnéitoa protivného nřijaia proroka Eliáše 3 Reg. EW, it. ———-=
Kris_tovy___ž_ivot
a_biahobytfča's'iňý s

zemský

Matouš X, sea-ez,

kdož Pána nade vše milují, dojdou odplaty. žít, i, Pdsooent Páně.

1.55:

Podobně platí věc o spravedlivém, kde jej
ve jménu spravedlivého přijme, t. j. kdo jej

dle lidí. Lidé pro udělení velikých odměn
žádají velikých obětí a veliké služby; v krá—
za jediným tím ohledem přijme, že sprave— lchtví Božím může člověkza nejmenší službu
dliv jest, že Bohu slouží, ten se sta-nelítost— nejmenšímu žebrákovi učiněnou největší od—
platy dosáhnouti. Na dobré vůli záleží, a
ným te odměny, __
.i.íž,_.se__.
Spravedlivěmu' či po
b'ožníkov'i'toniu'dostane. Tak Seba a Ber vůle velká mnoho dává; tudy dí, kde mu
zelai přijali Davida v, Mahanaimě'i "kdyžtěiítíi vody té dá proto, že učeník můj jest, to jest
kal před Abšalóneřn?Reg.*1-T;*272*n. Tak ohledem na mne. Ohled zajisté ten a ten
Abdiášj _prorok přijal pronásledované spra= úmysl všecku hodnotu tomu snadnému skutku
Vedlníky aprorokův učeníky 3. Reg. 18, 13. přičiňuje. Bůh na srdce, ne na ruku hledí
tím dobyv sobě nároku na odplatu sprave-= Zachéus dal polovici velkého statku chudým,
dlivému přístojnou. To již snadno dá se dí sv. Augustin a vdova ona Mr. 312.toliko dva
šarty; pohlídášdi na to co dali, nebyli stejní,
obrátiti na učitele a pobožníky Nového za
kona a hodnota dobrodiní sluhům N, Z. pro—
na to, proč to dali, ovšem stejní
kázaných tím větší jest, čím na povýšenějším %ohlédneš-li
y 1.,
Ještě klade sv. Augustin váhu na slovo
místě nalezají se sluhové Zákona Nového na
de sluhy Zákona Starého., Sr. níže 11, 11. Luk. studené; nedí: teplé, sehřité vody, nébrž stn=
7, 28. Afra přijala „s_v,Narcissa, a ovšem deně, takové, jaké kdo snadno míti může bez
rouchem milost.?"Boží"'tib'l'eče'nabyla, až i veliké obtíže a bez útraty, aby totiž nejchud
sama pro víru mučenickou smrt podstoupila. šímu zásluhy a tudy odplaty se dostati rno-=
Čehož příkladové přehusti v historii. Neo hlo, Za příklad uvodí tu někteří vykladatelé
méně dá seto vyrěení Páně obrátiti na zá= sv.; Anastasii, která při mučení svém vody žá=
sluhy, jichžto dobývají sobě., kdo neuměle _dala.? "pedal jí vody studené člověk Gyrill
vyučují, semináře pro kněze podporují, na jménem a tím sobě mučenické zasloužil kd
usmrcen byv..
knihy dobré penízem svým pro jich mezi runy, brzo" na“ “to'fprďllirlsta
Máme—liještě npozorniti na některé pra
lidem rozšíření přispívají. ——-Ano, dokládá
ku konci Pán, kdo dá maličkémunápitek vdy, tedy jsou: 1. Co člověk činí ohledem
čerstvé vody pro to, poněvadž učenz'kmůjjest, na. „rozšíření evangelia, nezůstane bez od
sobě zásluhy získati.
neztratí své odplaty. Maličkými zde zove platy. "2.montana“
Člověk může oiz'ýcafzasíun se „přiúčastn
apoštoly své pro jich před světem nepatr= a
nost, neslavnost a pro to od světa jimi po niti.. d, Nikdo není-tak _nuzen a chud, aby
hrdání. Nápitek vody studené klade místo v něčem bližnímu se 'propůjčiti nemohl.
Různých. čtení kromě těch, jichžto jsme
věci nejmenší a nejlacinější. A tím nuzné
mu a chudému potěchy uděluje, že. i'_"__onjjaě dotekii, co velmi nepatrných a smyslu neza=
ničeho nemaje, mdzli jenoínlásku lie-Kristu sahajících pomíjíme, pospíchajíce pojednat o
a "k“učení"J'e"tio, může _„úěastným státi se od tom, co sv. Matouš o Krista Pána působení
platy nebeské. Nesluší tu Boha měřiti pec po rozeslání apoštolu vypravuje,

Hlava Xi,
Jom Křestítel dává se tázati Krista. ?, Pán

sv.. Matouš nedotokl.. Byl pak Pán tenkráte

dle 9, 36, právě na cestách a sv. Matouš říci
Křest-ctete veřqípě 'oychvalzg'c. 16 . Příčina
obou jich od Zídů nppřgfjetz'.20. .Domloufoaí chce, že vyslav apoštoly své nečekal někde,
Pán nekqížcím městům. 25. Vele-bí Otec a ažby se tito vrátili a o úspěchu kázaní svého
28. soužcně k sobě volá.
zprávu donesli, nébrž že neustál v účinnosti
své a sám osobně tolikéž učil. po městechje=

llo ][ stalo se, když dokonal-Ježíš
jich t. j. dle 9, 35., 36. po městech těch lid-c',
rozkázáni dvanácti učeníkům svojim, kteříž byli jak ovce bludné bez pastýře. ()=
odebral se odtud, aby učil a kázal v došel Pán. od apoštolů, aby jim příležitosti
propůjčil, rozkazy jim daně ve skutek uvésti
městech jejich.,
a v kázaní evangelia zkusiti se. Netoliko
Verš tento jest patrně dokončením řeči jako orlice povzbuzoval mladých svých k
Páně a měl by vlastně státi na konci hlavy lítání ]Deut. 32, 11., néhrž sám také stal se
předešlé. Dí sv. Matouš, že se Pán odebral vzorem stáda svého ze srdce 1 Petr. 5, 3.
odtud totiž z toho místa, kdež apoštoly vy-= Sv.. Marek 6, 13. a Lukáš 9, 6. dokládají,
učoval; kde to bylo, neví se, poněvadž toho že apoštolé šli, vyučovali, a divy činili a tak

voe

Lvíatoos Xi, z —————
"5 odpověd

neem-„'e a ia-vovýrn

dana.

před Kristem předcházeli, mysl lidskou na %zbýti? Nikdo nezapře, že zázrakově Kristen
Krista svou měrou připravujíce.
O tom si,—„ vi Jana v pochybenství uvésti nemohli, a o
Matouš nepokládá; on ale mluví o dřívějším divech řeč jest tuto, Věřit-ii dříve v Krista
lidí pro Krista připravovateli a předchůdci neuviděv a neuslyšev o diveďn jím činěnýcn,
ano kázal-ii o něm všem a veškerý lidi k
Raně, o Janu Křestiteli. "i vypravuje:
němu ;)řřvád—čl,kterak

by nyni c- zázracícjr

2 Jan pak když usiyšei nvězenío

usiyšev byl v pochybnost nadnouti mohl? Zo
důstojnosti Krista ?ána dokonale pře-=
,aleo
skutcích Kristových, poslav dva. z učen

svědčen a njištěn byi, vysvítá z toho, co při
níků svýCh 3. řekl jemu: Tyvli jsi ten, ': křestu
Páně se dáio "Mt. a it?. aco dan sám
který přijíti má, čili jiného čekati marne? přiložíte o Pánu pronesl Joan. l, 29, 34, 3,
d. li odpověděv Ježíš řekl jim: ()de BCWBG. Sama řeč Páně hájí lio níže v ?,
jdouce oznamte Janovi, co jste siyšeli kdež o něm- dí, že není resti podoben. vě:=
a viděli., 5. Siepí nroiilídají, kulkaví tvem semoiam oklácené. „=“-soulidé, ač řídci,
ze žuly povstali, podobní skále nikdy a ni
chodí, malomocní se očištují, loluší slyší., jak
ncpodrytedině, nepodvratitclné a nehybné,
mrtví vstávají, chudým evangelia,. i se kteříž nikdy nechvějí se, byt i. celý svět
zvěstuje, & a biažen jest, kdož se ne— in'outiti se počal. K těm patří dan Křesti-=
borší nade mnou,
tel, neohrožený kazatel, Není to pochyben=

ství, leč láska,- která na sebe, na své trudy,
Poselství Janovo ku Kristu. Pánu od. bolesti a nesnáze zapomíná a spáse jiných
dávnověkosti mysle vykladačů zajímalo a na lidí se pronůjčujeo
rozličné strany rozvádělo. Tertuii-ian (c. Mare.
Tudy jiní vykladatelé to dobře nahlížem
4, IS.) a po něm někteří-jiní, zvláště proto— jíce v- ooseiství danově nevidí jiného, leč
stantů část veliká z doby novější, domnívali s 'hýlení se ke pochybnostem učeníků jeho.
se, že povědomí Janovo o Kristu co Messi Nepoěhyboval Jan 0 Kristu, ale učeníky své
ášovi na nedrahnou chvíii zato-mailo se, V chtěl na Krista odkázati, aby po smrti své
životě každého věřícího, praví vykladatelě oni, no učitele věděl-„i,kam se obrátiti a komu
jsou doby, ve kterých se niterná přesvědu se oddati ve službu. Janovi nčeníci zajisté
čenost zachvívá, aniž který člověk prázen ? tou měrou učitoie svého milovali, žemu, když
bývá takového pokušení. Nepřišlodiž takové " Krista sobě o mnoho oředklědal a sebe za
okamžen—ína Jana Křestitele? Nalezai se nenodna jemu řemene u obuvi- rozvázati vy—=
tenkrát u vězení, bezmála v Machéruntě, a dával, věřiti váhali, mníce, že ze skromnosti
tu se zmocnila snad mysli jeno—pochybnost,
jenom tak mluvi. Proto i také žárlivost v
bud' vesměs o tom, zdaii by Ježíš skutečně srdci jic'n proti Kristu a učeníkůtn jeho ,po——
Kristem, předpověděným v nrorocích “Messi— vstaia, jak Joan. 3, 26. vysvítá, kdež s neo
ášem byl, buď alesnoň o tom, zda spůsob , volí danovi vypravují, že veškeren lid za
ten, jímž Pán působii a úřad svuj vykoná= Ježíšem se táhne. Tu nebylo jiné pomoci,
val, jest ten, jaký na kiessiášo podle jororo— leč aby Jan učně ty ku Kristu, jenž jediný
ků připadá, anot dle očekávání obecného ' jicil žárlivost uléčiti zneni, jménem svým po=
Messiáš nové království založiti a vítězným slai a jím otázky v ústa položil., ——Výklad
během je od Židů po celém světě na vše tentopřemnobo násiedovatelů nalezá a sku“
národy přenésti a rozšířiti měi..
'
tečně mnoho důvodů pro sebe má. Leč to
Avšak kdož takto příčinu toho Janova jedi é ; u vaditi se zdá dle vykladatelů, kteří
poselství udávají, ti nezdají se dosti- bráti jinou třetí vynesli poselstvi toho příčinu, že
ohledu na slova sv. Matouše: Jan když uslyu : otázka od Jana pochází a odpověď Páně po—
šel o skutcích Kristových, jakožto na taková, dobně k Janovi směřuje.
_
v nichžto příčina anebo příležitost alespoň
Tito vykladači prostřední takořka oe=
poselství Janova se zahrnuje. „l)íKristových, stou kráčejí mezi první adruhou podmínkou.
nedí Ježišoných, ješto V něm Krista. Či Mos-= Drží oni, že vyslání apoštolů u lidí veliké
siáše viděl. Skutkcvé Kristovi jsou skutkem pohnutí vzbudilo a mysli jejich na Krista
vě oni, jež
: __Messiáš činiti zněl. Skutky těmi ; převelmi pozorný učinila Apoštolě kázali,
podle biblické mluvy rozumějí se divové; ) čeho učeníci Janovi nedělali, apoštolé divy
když Zían () divech těch usiyšel, mohl-Již činili, čehož ani sám Jan nekonal, l mohlo=
tenkráte za příčinou divů pochybenstvím za— iiž jináče býti, než že se všady lidu zmoc=
ila jakási nedočkavost, k tomu hledíc, aby
jat býti a nemusel—ližraděj, kdyby snad byl
v té straně poněkud pokoušin bývali, tudíž již již Kristus vystoupil veřejným a okázaw
na uslyšení o divech veškeré pochybnost-i tým běiiein a snů,—iobcmco i\icssiáš takový,
...,-.,......._
.....—_-.w-..
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jakéhož se ení nadán""

iii, ve

iěř

donevěd „ei—vku ísnevýnl dansa

"*
„taková prý svatá ne-—í čtení nemnoho mluviti přijde, jelikož nepatrno,

dočkavost také Jana opanovala &. tudy on... z ,tak. pak ('i', to..) jisto a průvodnojesu že
učně své s otázkou onou, v níž tomu. erný" dva učeníei ode Pána vysláni joy-ii.Bvou pak
šlení lidu se propůjčoval, ku Pánu poslai= poslů užívalo se při veřejném a siavném otau
Gtázka ta nie nemá do sebe pochybného  zování Joan. 8, ].'Z. Slova kterýž přijítí má,
a závadného? néhrž chová v sobě pohnutka číií dle řeckého Sic-V0 příjdou/Jí o šgýdftwog
k vystoupení ráznějšímu, jako by se tázal: ' značí v písmě ůllessiášei jakož toho, o němž
l'ť'ročjiž Pane nezakládáš říše své., kterou
nrorokové, že přijde., předpovídali, k němuž
jsi zarazit přišel? Aj veškeren národ s tou-— veškerá starožitnost co k spáse svojí pro—=
žebností volá: Přijd'království
live! —-—'Del— lilědala Areiotec Jakob Gen. 49., i() již ho
dle toho výkladu učenci Janovi. odložili onu., jmenoval tím, ienž ip,-Witz“má, jenž poslán
o níž výše řeč bylai žárlivost., od Jana (Jom ná býti., aby očekávání iidstva ukojil- Po—
an. 3; 26—32) místněji vyučení a pokáráni dobně Maluch. 3„ L dí prorok, že po anděla
byvše a kázni této jeho se podrobivše, ano-— t. 3. po předchůdci Janovi přijde Hospodin
brž oni s . lidem- estatním po rychlém říše zástupů. Sr., Mat. 21, 9. Helm 13, 37. Leč
Iviessiášovy veřejném objevení dyehtilí. Takto přistupme k odpovědi Páně
Ty—lójsi ten, jenž přejití má .? táží se
výklad třetí.

_ Jakkoli výklad tento na oko slibným jménem Janovým učeníoijeho. Tu již napadá,
jest, příjemným, pochopitediným, aniž také že Pán neodpovídá zrovna: Já jsem, vy pra=
důstojenství Janova aneb dokonce Páně urážn víte, a podobně. 'í'ak zajisté vyjevil messiáš—
livým, jednak výklad druhý, jenž poselství skou důstojnost svou ženě Smaritánee Jo.
to pro učeníků u víře v Krista potvrzení é, žiť—„;?roč tuto nemluví tak zřetelně? To
učiněno býti praví., nejvice ke spojitosti a k "by zde bylo reáio prospělo. Byli by „snad
celému účelu přiléhá Ze Janovi učeníci o mohli říci, dí sv. Clirysostom, jak oni Zidés
Kristu nějak pochybovali.: Viděli jsme již Ty sám o sobě svědčíš a svědectví Tvé tedy
nahoře 9, 14. Ještě aie musíme aspoň mimo- : není pravé Joan. 5, 31.3 aspoň by to nebylo
chodem dotknouti výkiaolu.,již za staroclávna ' takového účinku mělo, jak „ta nepřímá od—
avšak nesměle předloženého a tudíž zavrže» poved Páně„ která spolu také bližší jim byla
ného, za našich ale do'í'oz rumův opět.1 ač ; a jako z vlastních jejich náhledů vyplývala.
opět nesměle vydobytéhov “Výklad ten udává., %Pokládali “oni za znak Edessiáše činění divů,
že Jan pro tu příčinu otázku tu položil na poněvadž to v pismě Starého Zákona ajme=
Pána skrze učeníky svoje$ aby dověděi se, novitě u proroka Isajáše předpovědíuo bylo
přijdeali
podobně
jakož to
očekával

Pán do předpoklí a ímá—iijej tana
ohiašovati a pře—iekůcloemjeho býti.,
na zemi činii. LT;odpovědi Páně
místnější o tom Zplfá-Vll,jakeži ko»-

Jos., 35, oe. 619 i.

22odesýlá Pán

učeníky

Janovi mičečky k oněm prorockým výrokům
a k jich samých. o tom přesvědčení, že ten
lviessiášern ovšem jest., na kom předvésti ony
nečné úřadu svého předchozího utvrzení a prorocké vypínají se., A přijmeme-li výklad,
zapečetění. Avšak výklad ten, ač u někten , že Jan nějakou svatou nedočkavostí i_ouzen
rých otců přichází, téměř v zapomenutí při poselství ono ku Kristu výrravil, tedy odpo=
šel, že obšírně komentáry ani o něm nezná.-w věd Páně má do sebe význam, že ovšem již
šíují. Tudy i my ho při své míře a váze ne:— vystoupili eo Messiáš a že skutky messiášovy
cháváme. Posléze maji někteří za to? že Jan vykonává., ale že míru a spůsob onoho vykec—
poselství to poslaís aby Kristus vybídnut hyí návání sobě a moudrosti svojí zůstavuje. Tudy
osobě co Kristu a Ivíesiáši veřejně svědectví ta nepřímá odpověď a to na divy odkazování
vyvésti tou měrou, aby ho nedržeii lidé již mnohem důrazněji působilo, než odpověd pří=
za jednoho z proroků, nébrž za skutečného, má. Díl: Odejdouee oznamte Janovi, co jste
chromé
jímž jest Messiáše. Leč domněnka ta očividně slyšel—a'a viděti; Slepí prohlždají,
splývá s onou., která o svatě nedočkavostí claodž, truďo vata" se části, Muší slyší, mat-ví
mluví a o níž jsme výšeji zmínili.
vstávají, chudým se evangelium zvěstuje
Předeslavše o příčině noseiství Janova Oznamte Janovia voce, ovšem pak tím. spolu.
ku Kristu3 již k rozboru sžcv a rčení blížeji učeníků samých poučuje, avězeli=liž vjakém
přikročiti můžeme. G- příčiuě, za kterou ve pocilybenstvíý vlídně je kára, aby všelikého
vazbě držán byk nížeji k, 14. zevrušoněji mluví o tom nepravého smýšlení se vzdali. Oznamte,
sv., Matouš. Tarn tedy místněji o tom ron
co jste slyšeli, t. j. oznamte vyučování moje
prostrauíme se. O- různočtení řeckém, že a o tone, to lidé o diveok mojich, přikterých
hojnější a vážnější počet rukopisů místo ava jste přítomni nebyli, vám pravili, jakož i co
(dva) čte ola (skrze) v ten smysl, že Jan na vlastní uši slyšeli jste zázračně mluviti;
skrze učeuíký noselství učinil, o tom různou totiž ode hluchoněmýeh., Tím více ale ohiasts
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spat-ans 3G, t-.—o., dánověai udeníkdm duhovým. “Ím-td. (dán dhváli lana ltr.

urážky neutrpěl na Kristu, potřebí oslýchati

jemu, co jste viděli. DOkládá. SV. ,Luliváš'7,
21., že V to prave dobu, ve ktere u_cenrcr hlas pleti a krve a vnímati jen hlas víry,

danovi u Pána se nalezalí, mnoho neduzrvych,
slepých, posedlých a jiných ode Pana uzdra
veno bylo. Odpověděl Pan skutkem, a skut
kem naplnil výrok Isajáše proroka 35, 4..
Bůh sním přijde a spací vás. Tehdcí otevrou
se očí slepých a uši hluchých, kulhavý' po=
skočí jako jelen a rozvázán „bude jazyk ně
mých. A. 61, 1.. Duch Hospodinův nade
mnou, protože pomazal mne, k zvěstování tz=
chým poslal mne, abych léčil ska'oušcně sral—

cem, kázal jatým propuštění a věznům svo=
bodu. Mezi divy pokládá Pán také to, že
se chudým zvěstuje evangelium, že lidé chudí,
epovržení, unížení (5, $.) evangelium přijí=
mají, Božím slovem prospívají a říše nebes
účastni stávají se. To dokládá Pán zvláště,
dílem poněvadž lidé chudí duchem nejpříze
se obrátili ll. Cor. !, 26., „dílem poněvadž

prorok lsajáš výslovně toho dotýká, aby tak
shoda skutečnosti Kristem uvedené svýroky
prorockýrni ozřejměla. Toť spravedlivost a
pravdu učitele potvrzuje, když člověk každý
před ním stejně se cení, dí sv. Jeronym„
lProč řečí ty z proroků uvedl, toho pří=
čína jasně udána byla a téměř samozřejma
jest. Ale proč přidával Pán: Blažen, kdož
nehorš'z' se nade mnou, či na. mne? Slova ta.

nepotahují se na Starý Zákon, nemohou tedy
leč ku přítomnosti prohlédati., A sice Pán
při nich ohled héře jak na Židy, této jeho
výpovědi přítomné, tak zvláště na učně Ja—
novi. Obojí zajisté zmotáni byli ideou něja
kého zemského vítězoslavného “královského
messiáše. Pán ale odchodným zhola spůso
hem počínal sobě a po chudu, po sproste,
po neslavnu sobě vedl. ll nemohli-li nad tím
jeho nízkým, nepatrným, neslavným, neslih=
ným, neokázalým zjevem se pohoršiti, urážku
vzíti na víře a sobě překaziti dáti u přivi=
nováuí se ku Kristu? Pohoršení jest, když
kdo horším se stane za jakoukoli příčinou,
a věc, která příčinou toho jest, která podnět
k tomu pohoršení a k hříchu dává, tolikě'z
pohoršením, aneb kamenem pohoršení, skalou
urážky sluje des. 8, 14. 15. lDí tedy lPán:
Blažen, kdo se chováním a postupováním
mojim, které se mu snad nevhodným dosti
vidí, u víře v důstojnost moji co Messiáše
nezachvěje a nezviklá, aniž se dá odhroziti
od následování mne; blažen, komu to mě
zevnější neslibné vystoupání, ten můj na
pohled sprostý, nízký stav, ten můj život
potupný a chudý příčinou není, aby mne za
Efessíáše nedržel a mne nenásledoval. ]Dí
apoštol 1 Cor. l, 23, My kážeme Krista.,
Židům pohoršení. Aby pak člověk nikdy

dle světla víry mysliti a souditi. Posavád
jsou mnohé věci, na kterých se u Pána lidé
urážejí, zvláště ten nízký stav jeho posaváde
nechutná světu & nauka o ukřižování těla se
všemi žádostmi jeho Gal. 5, 23. protivná li=
dem jest.. Ale i tu'platí: Blažen, kdo ne=
horší se nade mnou.
Leč slyšme, co se na to dále..

7, Když pak oni odcházeli, počal
Ježíš mluviti k zástupíim o Janovi: Co
jste vyšli na poušt spatřit? trestinu-li
větrem se klátící? 8. Ale co jste vyšli
vidět? Clověkawli měkkým roucheín
oděného? Aj, kteří měkká roucha oblé=
kají, v domech královských jsou., 9.,
Néhrž co jste uvidět vyšli? Proroka.-=
li? Jistě pravím vám, více než proro—
ka; 10. nebo tento jest, o němž psá=
no: Aj já posýlám anděla svého
přede tváří tvou, kterýž připraví ce
stu tvou před tebou. ll., Amen pra-=
vím vám, nepovstal mezi rozenci žen=
skými větší nad Jana Křestitele; kde
ale menším jest v království nebeském,
větším jest než on., 12. Ode dnů pak
Jana Křestitele až dotud království nem
beské násilí nese a násilníci uchvacují
je..

l.3._ Nebo všichni

proroci

a zá

kon až do Jana prorokovali, M. a
chcete-li přijmontí, on jest Eliáš, který
přijíti má,
ní, slyšiž.

15., Kdož má uši k slyše=

Poselství Janovo tak slavné mohlo bez
mála v lidech u Pána přítomných vzbuditi
myšlenku, že Jan sám nyní viklá se, choulí
a klesá ve své víře v Krista a že trestí již
na tu,. již na onu stranu větrem klácené p0=
dobá se. Snad také jiné Jana nedůstojně v
myslích přítomného uPána lidu povstaly do=
mněnky, an Zidé neštěstí člověka, jak tu u
Jana vazba a vězení bylo, za trest a za po=
kutu od Boha seslanou považovali. Je. 9,
& Tu již Pán. vydává se ve chválení jeho,
ohšírněji o něm mluviti hodlaje, což sv. Mia-=

touš naskýtá slovem: počal mluvili, kteréžto
rčení tak jak ono: otevřel ústa sva', zevrub—
nějšího & místnějšího cosi namítá.- Mluví,
až odcházeli, aby nezdála se chvála před u

čeníky Janovými projádřená pochlebenstvíní

filatelie Ertl,'i' uziti. Pán chválí? lana kit

'lJ ' ....
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loýti, spolu pak aby učcnícidanovi tou mistra vrácena býti mohla. Po druhé-tedy Pán se
chválou nezpýchali. Chválí kám Jana pro táhne k úsudku posluchačů svých o Janu.
stálost a nepodvratnost jeho (v. ?.), pro život . Avšak i po třetí tolikéž činí, an vece: Co
jeho přísný a kajicný (v. 831 vynáší dále dů— jste vyšli? .Provoka uvidět? Proč nyní za
stojenství jeho prorocké (v, S.) a předcho: %proroka, za muže Božího a stálého jej míti
denské (v. 10.) až pak jej (v. il.) největším zdráháte se? Lid veškeren, jak z 21, 26.
ze synů lidských pod Starým Zákonem sro— níže patrno, Jana za proroka držel. Pán ale
zených býti klade. Chvála ta Páně podobna jej výše staví? an dí: Ano víc než pro-rolo
jest záplavě slunečné na obličeji mučeníka jest; ent zajisté předchůdce a anděl Messiá=
nlehlé. Chválu svou pak pronáší Pán pohon—= sův jest., jak o něm prorok Mal. 3, i. před—
vést-oval: Já posílám. anděla svého před _sen

tým takměř spůsobem v otázku ji ohláčeje;

Slova prorokova, u něhož Bůh Otec
mluví„ Kristus tu na sebe obrací a tudíž
slovíčko před tváří mou mění na slovo tvou,
křest od něho přijali. Ti byli svědky svaté—= což i u Luk. 7s Zi. Mark, is 2. nalézáme..
ho života jeho„ neoblomné jeho v dobrém Jmenuje Pán Jana větším nade všecky pro=
stálosti a nevrátké mysli jeho. Tudy Pán roky„ poněvadž prorokové druzi jenom ode
ke zkušenosti jejich se volá: Co jste vyšle" vzdálí Krista předpovídali, Jan ale na něho
vařit na Janovi? Kterak jste tenkráte, když poukazoval a nad to sám předmětem proro-n
jste k Janovi na poušti vyšli a život jeho ctví býk jak to Pán slovy Malachiášovýini
pilně ohlédaii., kterak jste o něm smyslili? ukázal'Jes. 40? 3. Sian sice do, 1, 21. pro—
Zdali jste jej za člověka nestálého považof rokem se býti zapírá, poněvadž nebyl na spůsob
vali? Byl-liž vněm stín lehkovážnosti a pro—» starých věstců prorokem, kteříž z daleka a
měnlivé mysli? Možná-lh aby on byl zviklal temněji jasněji o Pánu prorokovali9 on ale
se a jistoty v tom svém o mě svědčenípo— nejen prstem na Něho ukazoval, něbrž i lid
zbyl, nyní an právě hlásání své o mně tell—= Mu připravoval, ano Jej i křestil. Veškerou
život Janův Kristovi cestu připravoval anon
kými zázraky potvrzeno spatřuje?
Podle výkladu toho slo-vo tresť běře se byl. jiného, leč proroctví životně, aonvůtro—
obrazně a značí člověka klátivého,nestálěho,
bě mateřské již úřad svoj prorocký započal...
Co jste vyšli . spatřit ?

_il'resti-lz"větrem lola'ce'r bou.

nou? Zástupové odevšad vycházeli k Janou
vi na poušti? když kázati počal a mnozí
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mektavého. Jiní vykládá—čiale vlastně slovo
tresť berou3jakoby Pán řekl: Snad-elijste ven
vyšli vidět palach, rákosí, šáehon šáší, jenž
Jordánu hojně roste, abyste viděli%jak ji=
mi vítr klátí? Ovšem jste vyšli pro uviděni
něčeho vznešenějšího.
Leč první výklad obecen jest aten dru—
hý řeč seslabujee Qož trest-l větrem kláce-nou
a zmítanou, dí sv. Rehoř Vel. jiného než mg;/sl
tělesná se značí? Když z: úst lože/tých veš-=
nek pochval a, přízně věje? tu se vyjasňuje o,

pozdviká' a celá se jako na milost nakloňuje;
leč když vichor pomluvy a: nepřízně nastane,
tu již na clvuhou stranu se schyluje Jan
však nebyl trestí větrem lclcícenou., ješte ho
ani milost lichotngjm, omi zloba příkrým neu—

činila, ani štěstí nepozclvihovalo, ani neštěstí
nesnížovalo.

Ale Pán druhou otázku klade., an dí:
Zďa jste uvidět vyšli člověka měkce oděne'ho?

lino Pán dále pokračuje ve chvále Ja.-»
nově & praví„ že ze všech frozenců ženských
nikdo nebyl nad „Tavor, Staří kladli důraz

na slovo ze žen. narozených. Kristus jakožto
z piv/my narozen vyjímá se, což ostatně sa=
mozřejmo jest A Pán, vece svi Ambrož,
nebyl prorokem , ne'brž pánem a vůdcem a:
přeclmětcm proroků:
Byl Jan. div _milosti
Boží., a ač žádného divu neučinil, byl usta—
vičným zázrakem sám. Zázračné zplozeu
byl, zázračně v útrobě mateřské Krista cítil,
zázračně při obřezání jeho otci Zachariášovi
mluva navrácena, a na poušti žil po anděla
sku., čehož Zidé svědky byli. 'll'udý dí : Ne
povstal t, j. nežil mezi"syny lidskými, tojest.
mezi člověky Starého Zákona-, nikdo větši
nad Java Křestitele. Děje se tu přirovnání
Stana ke světcům Starého Zákona; i pravi
Kristus, jenž do srdcí vidí a ledví zpytuje;
že Jan mezi všemi za staré smlouvy zrozea

Při tom prohledá k oděvu, jaký nosil Jan

nými přední místo drží.

(či) 4.) byv oblečen v roucho drsnaté, v ků=

licování úřadu k úřadu, jakoby jen největ—
ším. z proroků čan—tuto ode Pána se býti
pokládal. To již v předešlém verši. pravil.

Neděje

se to. při—_

ži velbloudí totiž a pásem opásán podle snů
sobu kajicníků starozákonných. Měkké roucho
nosí se v palácích královských a palácové jsou Nébrž povaha Janova se tu míní. ll Luky 7, 21
protiva pouště, na níž se sv., Jan zdržoval., sice praví Pán, že nepovstal prorok většínacl
Di tedy: Jan není rozkošný? rozmařilý, la" Jana Křesti'tele ; ale poněvadž prorokové prá——
bužn'ý a maholný, nebaží po hostinách “vel— vem jmíni byli. za výkvět svatosti starozá.=
možů, aby za ten příčinou mysl jeho potla konné, tudy 'samozřejmo sv., Jan se kladg

?
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klamné ití., “Žula Pán chvatů šaría ké

staré. Obrczencům v Novém Zákoně i těm
všecky světce staré _ámÍuFY—Splnilo
se, co pravil anděl Zacharíasow, když mu nejmenším a nejnepatrnějším dostává se mi—
narození jeho zvěstoval: že velikým budepřecl losti takové, kterou by kdokcnaiosti dospěti
Hospodinem a že Duchem svatým naplněn mohli, jakéž v Starém Zákoně dojíti lze ne—
bylo, poněvadž se jim obrození nedostávalo,
bude ze života mateře své. Luk. Il,
?roto
čtverým věncem ozdoben jest a čtverá ko— Nemluví tn Pán o jednotlivcech, nad nimiž
runa se mu připisuje: koruna panictví, pro ovšem vynikati Jan může, jakož i skutečně
roctví, učitelství & mučenictví. 'i'udy dí sv. nad tisíci a tisíci křesťany hornje; nébrž
Cyrill Jerus.: Eliáš Thesbitský do nebe mluví o pokolení novém a-starém a nejslič=
vzat, Enoch na nebe přenesen, Mojžíš, věrný nější výkvět starozákonný, Jana, tam ptz-=
Páně sluha, co přítel s přítelem s Bohem kládá, kam náleží. do Starého Zákona, Staví
obcoval, avšak nikdo nebyl z nich větší nad se výše povaha novozákonná nad povahu Sta=
„lana Není to moje srovnání, aniž bych se rého Zákona, an lidé vůbec apovšechně bia
toho přilicování podjíma'i, ale Pán náš aBán ženějšími se kladou a dokonalejšími, kteří
jejich praví: Nepovstal větší nad “Jana Kře— v dokonalejším ústavě se nalezají, ač snad
ctitele.,
osobně a o sobě daleko za výtečoíky ústavu
Avšak přese všecko _toto přece i nej—= nedokonalého stojíce. Tím, dí sv. Augustin,
menší v království nebeském větší jest nad odporončí město, jehož obyvatelé býti máme,
Jana, Těmito slovy obmezuje Pán svůj obecný schvaluje říši, po níž tonžiti mánie! Jací
o Janovi výrok. Slova ta vykladatelům do měšťanél Jací občané! Kdo tam menším
sti nesnáze působila, adivu není, žena strany jest, přece větší jest nad Jana největšího v
rozličné se rozbíhali. Jedni královstvím ne Starém Zákoně. Přilicují vykladatelé tito
beským tuto brali věčnou v nebi blaženost stav věci té kn palmám a sosnánn Vůbec
a slyšeli slova Páně v ten rozum, že nej—= a vesměs dá se pravdivě říci, že palma nad
menší ze světců neb andělů v nebesích věta sosnu vyniká, ač ostatně dosti možno,_že ně=
ším, blaženějším, dokonalejším, výtečnějším, která palma zakrněla a tady pod nezakrně
slavnějším jest než dan, kterýž ještě na cca lou a sličné rostlou sosnou zad. drží ——
stě co chodec se nalézá a Jordánem smrti
se teprv do vlasti zaslíbené dostati musí,
Byla—liposlední věta Páně k srozumění
mnohá ještě dříve nebezpečí strádati maje, nesnadna, tedy mnohem nesnadnější jest vý
anot tělo dle písma obtěžuje _dnši. To prý rok, jenž po ní následuje v, 12., Ode dnů
Pán _díproto, aby lidi ke, snaženíse po stez Jana Křestitele, až dosu-ol království nebe-.
kách ctnosti povzbudil. Avšak jiným podobá ske' násilí snáší a nct'sílníci uchvaczg'c'je,
se povzbuzení takové odchodným býti od Pro temnost slov těch nelze jinak očekávatí,
úmyslu Páně a nepřiléhati dosti k souvisle— než že vykladatelé se v rozličné rozchá—
sti. Frotiva ta, o níž Pán řeč vede, poza-= zeti budou výklady. Ozviáště obojetným
deje, aby ten i onen čien v stejném se na slovem řeckým ,Btášeaoa různo vedeni jsou,
lézal životě. Tudy jiní menším v království kteréž bud' činně, bud' trpné bráno býti může..
nebeském rozumějí Krista Pána, kterýž men Kromě toho nejistotu výkladu množí slovo
ším, mladším byl než Jan, ana počátku svého království nebes/ré,jenž bud' život věčný, bud'
kázání lidem. menším prý se býti viděl a víru, bud' evangelium a novou církev Páně
později ještě s nespravedlivými počten byl,“ značí, ač poslední výklad toliko tuto práv
jakož i o něm Zalm 21, ?. dí v osobě sam jest, jak z protivy St. Zákona s Novým vyn
mého Spasitele: Já pakjsem červ a ne olo-— svítá., Někteří interpreté trpné tn větu ?áně
slyší a vykládají: Království nebeské násilí
věk, pohanění lidu a geo-vrhal obce. Avšak
výklad ten, zdá se, proti obyčejnému užívání trpí, utiskování snáší. Leči tu na čtvero
a_mluvení jest., Nikde Pán se menším nem se různí. Obyčejný výklad jest: království
zove než d'en byl, aniž také tenkrát, když nebeské nyní od času Janova násilí trpí t..j.
výpověd tu vydaLv očích národu israelského násilím se dobývá, odříkáním se, umrtvevá=
za menšího než Jan pokládán byl.
ním, zapíráním sebe, podnikáním útrapných
Proto Maldonat jiný výklad místa toho a kajiených skutků, podobně, jak níže 19, 24.
vystavil, jehož po něm největší obor vykla dí, že spíše velbloud projde uchem jehela
dačů následuje Pán tu v kenkretněm pří— ným, než bohatec vejde do království nebe—
padě předkládá Zákon Nový nad Zákon Starý ského. Násilí sobě učiniti ovšem musel Zíd
a menším v království nebeském rozumí nejv každý, když Pána za Messiáše přijal, musel
menšího křesťana, kter'žto, poněvadž knové zbýti svých 0 zemské království jeho povaze
úmluvě patří, ovšem výše stojí co obrozenec předsudků, musel na zevnějšku a tom nepa=
nad Jana razance že ženy, patřícího k úmluvě trném Páně vystupování neurážeti se, o tom,.
nade

'(

kladenélili, ale.

lean chválí šaría :e..

jší

kterak náruživosti své v uzdě musel držeti, je již Luk, 16, 16.. vykládá a o'všern tedy
_
ani se nezmiňujíce.
; autentický. Co následuje: nászlm'ez'uclwa
násilí činí, to výborně
_
Leč jiným vidí se ten výklad nepřilé» : majíje, , ti totiž, kteří
,
hatí k významu slova řeckého, nevhoden býti : se k vykladu hodi.. Není dosti, že se káže,
ku spojitosti a spolu nadesýlati nepravdu, zvěstuje, nabízí, vtírá, nébrž království Boží
jakoby před Janem byl člověk bez zapřeuí jsouc hradu podobne na hoře vystavěnémn
sebe, bez činění sobě násilí království bo— mocí a násilím. jen se vydobytí může., Mali
žího dojíti mohl. Proto jiní ono násilí, jež království Božího se dobytí ode člověka, mnoho
trpí království nebeské, vykládají o dychtin se od něho pohledává; pokání totiž nejpříze
vostí a klepotnosti, s jakou se nyní ku- krá= činiti, sebe zapírati, tělo ukřižovati apodebné
iovství Božímu t, j. k církvi lidé hrnou a ji útrapy podnikati musí.
'.íl'omu výkladu nasvědčuje netoliko sv..
jako nějaké město obkličují a obléhají, od
něhož veškeren další prospěch a veškera Lukáš, jak již praveho, néhrž také spojitost
spása visí. Ale výklad ten očividně se pron a vazba, Pán zajisté dále pokračujíc ve
tiví tomu, co Pán dále praví o nevěře měst svém vyučování dí: Království toho, jenž
těch, kdež bydlel a vůbec o nevěře lidu isra— člověka nad Jana povyšuje (lí), nyní se
elského.
'
ode dnů Janových dojíti může, an s Janem
'iudý jiní třetího slov těch trpným spín— končí starý věk, ješte on Eliáš jest. Poně=

sobem výkladu se podjímají a důraz kladou

vadž věk nový nastal, jak v dalejšku Pán

na Slova. uc/macuy'ž, moci berou, násilně

dovodí, a poněvadž království Boží se na—
bízí _a takořka vnucuje, tu již není dosti čen
kati a toužiti, nébrž tu hnáti, uchvátiti při—
jde, Tu potřebí potřiti veškerý žádavy i
překážky veškerý přemoci, všem předsudv
kům vojnu vypověděti, všem nebezpečím vý—
hověti a všem nesnázem odolati. 'lTo jest
násilí, dí sv, Ambrož, kteréhož král onoho
království neodmítá s hněvem, nebrž mile
srdenstvím odměňuje, jest násilí, kteréž králí
milost uchvacuje a člověku násilníke spásu
přináší.. 'lfak uchvátila žena Chananejská

se o

ně derou, takto větu slyšíce: království ne—
beské násilí trpí a násilníci, uchvatitelé, lou»
pežníci je uchvacují, t. j. ti, pro něž nezdálo
se býti určeno, pohané, hříšníci, celníci;
těm pak, pro něž se viidčlo určeno azřízeno
býti, uchváceno bývá, Zidům totiž, kteří ač
zákonití jsouce dědicové, z něho vypuzeni a
zahnáni bývají. To jest co praví kan: pu—
bčz'lra'm'a. navést/cy předejdou

nás 21, 31.

TO

jest, pročež Pán bědu volá íariseům 23, 13.,
že zavírají království Boží před lidmi, sami
nevcházejíce, aniž jiným vejíti dopouštějíee;
jakož i výše 8, 12. hrozí, že syna-vé budou
zavržení do temnostz', an cizinci od východu a
západu přzý'douce, zasednou s Abrahamem,
Izákem

a Jakobem,

Již pak “„Pánpříčinu udává, za jakou
ode dnů sv., Jana kralovstvi Boží dosaženo

býti může., Nebo mšic/oniproroci a zákonpro—
Ale ani ten Výklad V110——

den "a přiměřen se býti nevidí a jmenovitě
čelí proti spojitosti.,
Tudy čtvrtý výklad vynesen byl, prostý,
jak zdá se a k tomu, čeho Pán doleji želí,
příhodný. Násilí trpí království nebeské i
protiví se mu mnozí, Krista i apoštoly pro=
následují, všelijak úklady jim činí a je skli-a
diti usilují. Však i proti tomu výkladu nan
mítají, že k časům oněm nehodí se, poněvadž

tehdá ještě pronásledování žádného nebylo,
ač Pán nížeji neříká, že nemnozí se kněmu
a království Božímu přivinují,
_ 'lludy vykladatelé a my s nimi obracují
se k činnemu významu slova Bzášsmr, tiskne
se, mocně se nabízí, vtírá, nutká se. Před
Janem nemohlo nabízení toho býti, poněvadž
s ním teprv či raději s Kristem vzniklo;
ode dnů Janových ale neustále se ozývá:
Cinte pokání, království nebeské přiblížilo
se;' Jan, Kristus a učeníci jeho nabízeli. je
lidem mocně a všelijak, divy a zázraky také

je namlouvajíca Tot jest výklad slova, jak
givang. sv. Met.

Mat. le, 22, milost ode Pána vytrvalostí a
pokorou svojí,

rokovalz' t. j.. průchod meli, vládu provodili,

trvání a působení chovali až do Jana t. j.
s Janem Starý Zákon, řád starý se Skoncuje;
přípravy veškerý v něm konec mají, na něm
předvéstní obrazové a předznační nástinové
se zavírají; on v nich posledním jest člán
kem. Odtud zajisté již Nový Zákon nastal,
nový řád věcí zavládl a průchod má. tarý
Zákon byl pod oblakem i. (ler. 10, 2„, byl
svíce v temném místě 2" lJetr, i, 19., Když
ale denniee zasvitla, přestala tma a došla
úkolu svého svíce; nová perioda nastala. Jan
byl předchůdcem a tady byl Eliás'em; ač
chceteolí, přidává Pán,

příjde: výklad tento,

Klade Pán Zákon Nový proti Starému, Starý
Zákon měl povahu prorockou, píedvéstnou,
předznačnou;

všecko se odnašelo ku hiri—

stu a zákonu Jím uváděněmu. Když pak
tento Nový Zákon a řád jeho nový zaveden
byl, když Jan pokřestil Krista a tak v Janu
Starý Zákon pred Kristem, co působeem a
zakladatelem Zákona Nového se sklonil, til,
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:_gžpřestal Starý Zákon a umřel, an evange— ! uši, neslyší. Chce říci: Kdo slyšíš, pozoruj
dobře, promysli, rozvaž a rozjímej věci tyto
linie žíti a vlasti počalo. Kristus ltom.10,4.

jest konec Zákona. Jan byl předchůdcem
pouhým; on tedy tolikež patří do Zákona
Starého.
510W; .ÍGŽ Páll přidává:

Chcete-alt při

ode mne pravenó; nebot se věčného spasení
týkají. Spolu pak z těch slov Páně vysvítá,
že ne všickni maji daru toho, aby pravdám
věčným a nebeským vyrozuměli a jim povo—

lovali, nébrž že to dar jest Boží, jak díBar.
Mal, 4, 5., kdež o přibytí Eliáše přede pří—=?, 31. .Dcím jím srdce a porozumýí, da'm
chodem Páně proroctví zní. Reč nejblíže jím uši a slyšeti budou. Avšak Zidé pře
sice tam jest o předeslání Eliáše přede dru— mnozí, ač jim Bůh poslal Jana, ač Pán sám
hým příchodem Páně k soudu; avšak v du.-= jim kázal, přece nenapravili se, aniž Kri
chovním smyslu výrok onen prorokůvi o sta přijali. Tudy Pán vece želeje:
prvním příchodu Páně a tudy o jeho před
chůdci Janu Křestiteli platí, kterýž předchá
lil, Komu pak připodobním po
zel Pána v moci a v duchu Eli'ášově Luk.
kolení toto?
Podobno jest dětem se—
i, i'l, Oba zajisté příchody Páně velikou
mají příbuznost, bližnost a podobnost; tam dícím na náměstí, jenžto přivolávajíce
tu předchůdce předbíhat; tam i tu veliký soudruhům, 17., dí: Pískali jsme vám
soud'a převrat (Jerusalěma asvěta) se stane. a netančili jste, žalostili jsme a nekví=
A tudy sám Pán, jako dříve proroci, obojí leli jste. 18. Přišel zajisté Jan nejede

jmouta', on jest Eliáš; prohlídá ku proroctví

příští svoje vzájemně a obapolně spojuje.
Poněvadž pak ?án táhne se k výroku Mala-=
chiášovu ne ve smyslu literněm, něbrž tajem—
ném a duchovném a obvýšnem, proto přidává
slova: chcete-lz“přijati toto moje onoho proro
ctví vysvětlení; chcete—li tomu vyrozuměti.
Ovšem pak také ještě jiná příčina jest, proč
slovem chcete-li jim na vůli tak-měř ten vý
klad zůstavuje. Podle všeho, co o tehdej—
ších výkladech písma víme, museli oni toto
Páně vysvětlení prorockěho místa s radostí
uchopiti a téměř jinak jiní smýšleti možna
nebylo o slovích Mal. d, 5. Avšak dí Pán:
Chcete-Zi, poněvadž všelikě věření pravdě a
všelikě jí v srdci přijímání od vůle člověka
závisí, Podle toho, co čteme u sv. Jana 1,
21. a Matouše 127,1-0., očekávali židé Eliáše
již hned před. prvním příchodem Messiáše.
Eliášem tím dana býti praví, jakož pak stýčé ,
nosti Jana s Eliášova veliky jsou. Oba pří ,
sný život vedli, oba prorokovali, oba ode
králů a královen pronásledování trpěli, Eliáš
od Achaba a desabely, Jan od Heroda lin—
tipy a Herodiadý. Ten jest smysl slov Páně,
ač jiní slova chcete—lipřijati potahují na mra—

vně slov Janových ke své nápravě upo“
třebení : Chceteuli, on srdce vaše k Bohu
obrátí.

.

Poněvadž pak nauky, jež Pán přednášel
a zvláště poslední “slova jeho, nade vše ale
tajemně jeho o Janu co Eliášovi vyrčení ne
hned přístupno bylo lidským myslem, nad
to pak věci ty nad míru nížinr a uvažování
a rozjímání hodny byly, tudy Pán přidává:
kdo má -uši k slyšení, slyšíš. Výrokem tím
prohlídá k žalobám Starého Zákona tytýž. se
výskýtajícím, jak na příklad Ezech. 12, 2.,
i; ež Hospodin na lid stížnost vede-, že maje

ani nepije a ikona Besa má. i9. Při=
šel syn člověka jedě a pije ařkou: Aj,
člověk žrout a piján vína, celníkůa hří=
šníků přítel; a ospravedlněna jest mona
drcst od synů svých.
Mohli, jak byl ukázal Pán, vrstevníci
Jeho dojíti království nebeského. Ale rod
ten a pokolení to se zarputile docela abylo,
jak ono za věku Ezochiolova (Ezech. 2, 3,
d.) tvrdě tváři a neskroceněho srdce.. Při
podobenství Páně tuto užívaném rozeznati
dobře obsah od oděvu a k celku prohlídati
sluší, abychom, jak vystříhá Maldonat, po
částkách se shánějíce snad s celkem se ne—
íninuli. Někteří zajisté vykladatelě podrobně
každé slovo rozbírajíce, na bezcestí a na ne—
smyslu se octnuli, pískajícími Saduceý, žalost
nícíml Farisoy rozumějíce, kteřižto obojí na
Jana i na Krista Pána zauevřeli. Pán však
jen vesměs a vůbec vrstevníky svě Zidy praví
býti podobný pacholatům svévolným, zarpu—
tilýiu a tvrdošíjným, jimž druhově jejich ni—
jak vyhověti nemohou, nechat již veselou,
neb smutnou písen budou., Něbrž oni, když
se jim veselá bude, smutnou míti chtějí a
když se jim píseň žalostná hraje, veselé opět
žádají. Pískalo se na svatebním veselí, žam
lostilo se při pohřebích, a tudy “pískatz' a
žalostíiz' protivy jsou a značí ono (pískání)
život veselý a bodrý, toto (žalostěuí) život
morutný a přísný. Již pak v následujících
“verších Pán celé podobenství sám na tak
vykládá, jak raději na Jana ana sebe obrací,
život Janův k žalostněmu, svůj život k ra=
dostněmu prozpěvu přirovnávaje. Di: Pří-=
šel Java a nejevil aniž pil obyčejným během,

historie“ iii, idu—lišt.hro-ři Žldc nepřijali ian

nl kristal

slovo synové o učenících Fariseů a záko=
níků slyší. Leč nezdá se, že jby Pán byl
ironicky mluvit, a slovo ospravedlniti v od
dem lesným a kobylkami se živě. A to„_byl poru jest s tím výkladem. »—Jiná řada vy
jako nějaký žalozpěv, jímž vrstevné Zidy kladačů rozumí moudrostí moudrost a pro-=
k Oplakávání hříchůvg ku pokání a ku po— nřetedlnost Boží, syny jejími rozumí Krista
lepšení života nabízel. I nelíbil se přísný a Jana, ospravedlniti béře ve významu spro
život ten Židům, néhrž pravili o něm, že stiti a osvoboditi od žaloby aútržky., atouto
běsa či zlého ducha má., buď totiž příkrost měrou smysl klade: Moudrost Boží Mnou
života zlému duchu připisujíce, jakou měrou ; a Janem ospravedlněna jest, an jsme učinili.,
zázraky Páně Beelzehubovi přičítali; bud' ě což "se státi mohlo, aby lid israelskýkusmyn
vesměs rčením ďábelství ma' toliko bláznem sloní sobě přiveden byl, tak že nikdo nemůže
jej býti kladonce, jak i u nás se říká člo— právem do Boží prozřetedlnosti sobě stýskati?
věk posedlým býti., ač jen to se o něm míní, jakoby nebyla pro uvedení Židů ku spáse
že v mozek uražen9 že pošetilec jest a po— všelikých cest ohledovala. Tomuto výkladu
dobné.. Nemohl Zidům Jan vyhověti svým vadí slova sv. Luky 7, 35.3 jenž dí, že ode
přísným životem. Ale ani ]Pán jim nevyhověl: všech synů moudrost ospravedlněna. jest.,
Protož ještě jiní -—- abychom již ku
Přišel a jedl a pil obyčejem jiných lidí, obecný
život vedh s lidmi obcovai na poušti se neu= pravému výkladu s pomíjením' ještě mnoha
straniv jak dan, hříšných k sobě povolával, jiných přestoupili. „., moudrostí slyší spůsob
vlídně s nimi zacházel, srdce lidská všeli= jednání, jakým Jan a Kristus pokračovali5
jak Bohu co choti 'milostně namlonvaje a syny moudrosti slyší všecky ty, jenž mou
takto jako veselou písen bude; ale ani tak drosti pílejí, k moudrosti jako k matce se
se jim nezachoval, néhrž vlídnost jeho v poe přivinují, od ní co děti od mateře živí se.
tupu vzali a v pomluvu přistrojili, lahužní— Ospmeedlniti (jež jinde zhusta spravedlivým
kem a pijánem Jej nazývajíce, ano žroutů učiniti značí) tuto podle toho značí toli co
Mu přezdívajíce. Všelikýcm chce říci Pán., za pravé vystaviti a vyhlásiti: bud' skutkem,
Bůh cest zkoušel, jakými by národ židovský podrobením se moudrosti totiž, hud slovem,
k usmyslení sobě a k napravení přivedl.. Na schvalováním a zastáváním jí proti nepřáte
Janu Křestiteli jim ukázal kazatele přísného, lům A smysl jest; Ač Zidě ani s přísným
kterýž útrapným životem je ku pokání vésti Jana životem1 ani s Mým k obecnému životu
měl; na Kristu jim vlídný a laskavý spů se nachýlcním nespokojili se., i Janovi i Mně
sob vynesl, jakým je k sobě., do králpvstvi rozdivně přezdívajíce, přece praví mudrci;
Syna svého jako lákal; ale ani tím se Zidům praví lidé moudřL moudrost jednáníi onoho
zarytým zavděčiti nemohl. Což jsem mohl Janova 11tohoto Mého dobře poznávají a
učiniti tobě, vinice má, čehož bych tobě byl uznávají dobře nahlížejíce, že cestama těma
neučinil? stýská sobě Bůh uproroka do lidu dvěma přísnosti a přívětivosti vyčerpána stud——
israelského. Jes. 5, 4. Leč ani za věku Páně nice všeho možného Božího k nápravě Zidů
lid ten v té příčině se neproměnil, a tudy postupování, Jenom lide moudří moudrost
néhrž přísný., kajicný, zasmušilý., tuhý život

0 postu, chladu a žízní na pouštivedl, vína
a nápoje opojného žádného neužívaje,- amen

spravedlivosti
to Jeho naříkání, jehož smysl ovšem přístu= E a hodnotu její znají,. jakož
,
, __jen

pen jest.

'
Ne tak světlá jsou slova., jež Pán při=
dává.. A ospravedlněna. jest moudrost od
synů svých. Tu hned se namítá více Otázek

? spravedlivý cenu pricita; a tudy není ouvu$
že Židé syny moudrosti nejsouce9 o ni nex
stojíce a o ni se nezasazujíce jí nerozumějí

a moudrost nemoudrostí býti kladou, Podle
toho jsou Slova Ospravedlněna, jest moudrost
Což znamená ospravedlniti? V odpovídání odsynů ových vývodek, jímž „Pán předeslaná
na otázky tyto rozcházejí se a tudy několik slova svoje vyvozuje a doličuje, jakoby pra-=
výkladů povstalo. Někteří (abychom s těmi vil: Nedivte se tomu., že Zidé jak zarputilá
začali, kteří se svým výkladem jak osamo— pacholata sobě počínají; děje se to tím9 po==
ceni stojí) opačným mluvením či ironií ta něvadž moudrost jen od moudrých uznání
slova Páně býti kladou a slyší to v ten spů= dochází, od pošetilcův a zpozdilcův s potu—
sob: Počínání těch Zidůs kteří o nás, o Mně pou odbývána bývá... Ospravcdlněna_ bylas
a Janovi., tak soudí, Fariseové, Saduceové dí sv.. Augustin, moudrost od synů, jelikož
a jejich posobníci a následovatelě za mou hned apoštolé poznalia že království nebeské
drost mají; avšak v tom jich smýšlení mou— nezáleží v jídle a pití, néhrž v trpělivosti a
drosti zhola není., 'll'ito vykladači tedy slovo rovnomyslnosti5 která ani zbytkem přemo
moudrost o smýšlení nekajicích Židůg slovo žena, ani nedostatkem utištěna nebývá.
ospracedlm'tí o schvalování a zalibováuí sobě,

Která moudrost?'Kdož jsou ti synové její?

Ještě bychom měli čtení icíůšgá
tuto ENO“
ii.

FlĚ/Íí

lidutotiě ití, žel-„že. sa,-.,;ďpmšággá uěkajíolm multe,

diet, leč veškerá čtení ta, ač (ozvláště v id.)
dosti hojná, ani v nejmenším smyslu se ne—
jýkají, k řecké toliko bud' mluvnici buď k
slovníku řeckému se odnešejíce; tudy se my
jich tuto dobře lišiti můžeme. Což zajisté
na tom Záleží, čtemeeli V dotě. V. natáčen; či

stům těm vytýká nevděk & tvrdošíjnoii za.

rytost, která větší byla než u jiných měst a
míst israelských. Ona města tu ode Pána
uvedená denně téměř ve svých okresích .lej
mívala, anot jiným se mnohem řídčeji tě mi—

losti dostalo. Poněvadž ale přese všelikě,
jež Pán u nich činil zázraky, přece oby=
nazďaoímš, ŠZŠQOLQ
či šzac'goac? pacholataapow
ckolátka nemnoho se liší a slovojaký od druha vatelé ti ani uvěřiti ani se napraviti nechtěli,
tudy se Pán vylívá v ty nářky. Běda dí;
málo se odlikuje; a tak o jiných.
Dosud Pán vesměs toliko vytýkal zary— slovo to netoliko výčitku,něbrž spolu proro—
tost a zatvrdlost Židů, nijak umysliti sobě ctví a bolest znamená. Týkají se slova jeho
nehodlajících. Výtky tě však nejvíce za— měst Korozínu a Betsaidy tehdá kvetoucích,
sloužila města, v nichž Pán častěji býval a teď již dávno zašlých, tak že učenci oto se
divy mnohé činil; avšak města ta přes to hádají, kdež které město leželo. Jisto sice,
přese všecko říci sobě nedala. Tudy Pán že po levém břehu galilejského moře se tá=
ozvláštně k těmto městům s ostrou domlu— hlo město oboje; ale udati, kde Korozaiu
(tam-li kde nyní Tell—Hum, či kde jinde ač
vou dorývá.
' ovšem uedaleko)a kde Betsaida stála, tam=li
20, Tehdy počal vytýkati městům, totiž, kde nyní Khandčliujeh anebo jinde—liž
někde, toho, díme, zevrubně udati nelze.
v niciižto činěno bylo nejvíce divu Ano i o tom nesnáz jest mezi učenými,
Jeho, že se nepokála.
251., Běda tobě dvojíali Betsaidu, jednu s tě, druhou s oně
Korozaine, běda tobě Betsaidol poně— strany Jordánu a moře galilejského přijíti
vadž kdyby v Týru a Sidónu se byli máme, ač ovšem posud větší díl učenců dvoj-í
dali divově, kteří stali se ve vás, dávno Betsaidu zastává.. Z Botsaidy rodem byli
sv, Petr, Ondřej a Filip (Jan 71,45. 12,2i.).
by v žíni a v popelc pokání byli učinili. Poloha
měst těch tedy nyní sice jest nezná—
22. Ale však pravím vám, Týru a Si ma, ale povaha jich se tu ode Pána přezlou
donu drahněji bude v den soudný, nežli vyliěuje. Neklade jich snad jenom pod jiná
vám. 23, A ty Kafernáe, zdaliž se až města israelská níže & tudy obyvatelů jejich
k nebi vyvýšíš? Až do pekla sstou za zkažeuější a horší, nežli jiní toho času
Zidé byli. Nébrž Pán je staví dle mravně
piš; poněvadž kdyby v Sodomě. byli ' jich
povahy pod města 'l'ýr a Sidon, Což
stali se divov-ě, kteří se v tobě dáli, to znamená? Jaká to města? Města ta
snadby byli zustali do dneška, 24, Ale ležela blíže Galilěy na břehu středozemněho
však pravím, vám, že zemi Sodomskě moře a v dávnověkosti velice proslula pro
snesitedlněji bude v den soudný, nežli tržbu, obchod, bohatství, skvostnost, umy a
vědy., Již za Mojžíše města ta se připomí
tobě,
nají, za Šalomouna zvláště umělci jejich se
Nežli přistoupíme k výkladu, musíme se velebí, a prorok Ezechiel v k, 27. v, 28.
v krátkosti zmíniti o různočteních tu se vy“ okázalost, nádheru, slávu a krásu, avšak i
skýtajících. Místo Korozazhe čtou jiní Kea pýchu, zpupnost, hrdost a nepravosti města
rozžne. Patrnější rozdíl jest v. 2-3, kdež oby-— 'l'ýru a Sidonu vyličuje. Od doby té ovšem
čejný text řecký čte: Kafarncíe až do na— utrpěla města obě, avšak za věku Páně z
čas povýšený! Leč s vulgátou čtou Spolu pohrom přestálých se opět poněkud zotavila;
stejně rukk. BCD. Jak viděti ani ta, ale za dnů našich Sidón Sajda sluje a jest měn
ani také jiná čtení, která se ještě nalézají, sto dosti znamenitě, počítajíc 7,000 obývá-=
netýkají se smyslu.
telů; Týrus ale mnohem více zpustnul apo-=
Tehdy počal oytýkatí Pán, dí sv. Ma— čítá 3.000 bydlitelů, jenž ve špatných bará
touš, avšak nedokládá právě, ve kterém se cích a dřevěných budách meškají, Těmto
to dálo času. To činí sv. Lukáš 10, 13—15. městům vyhýralým, v rozkoších zatvrdlým,
pravě, že se to stalo, když Pán učeníků v nepravostech potOpeným Pán připodobňuje
sedmdesáte rozeslal. Sv., Matouš je tuto pro města Korozaiu a Betsaidu či raděj říci pod.
příbuzný obsah uvodí, ač jiným jinak se ona města je klade, je zarytějšími ahoršími
vidí a jmenovitě mnozí mnějí, že několikráte nad města pohanská, nepravostmi předjiným
Pán ten svůj výrok opětoval, aby některak mi vynikající býti praví. Dalo-li se co důraz—
hrozbou tou ku pokání ona města vzbudil. nějšího & mocnějšího říci? _
__lBud'
již tomu jakkoli, jisto jest, že Pan mě- .
Ale kterak vode Pán důvod toho, že
...—.....
__
-..
...

Materie ití, 23—24.. ?áa dominová ookajioin nestává

mravná zkáza iBetsaidanůaKorozaiňanů horší
jest, než byla ona 'l'ýřanův a Sidohanův?
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vají, postí se, oblekou houni či žíui jako
pytel neb rněch nějaký na sebe a posypou
hlavu pepelem, ano jak Luk. i(), lá. sedají
v popele, vším tím vniternou bolest, vniterný
smutek, žel a lítost srdce svého pronášejíce;

Kdyby díuove' tito, voce Pán, se u nich byli
stali, snadby města ta dosud trvala. Poka=
ženost a zašlost měst galilejských skutečne.

kde zajisté pravá lítost, srdečná žalost a
vniterná bolest nalezá se, tam také na zew
vnějšek se prodírá a skutkem projevuje.
Při tom Pán prohlídá k Ninivitanůno, o nichž
prorok Jonáš 3, 5. vypravuje, že na jeho
Žeby Tyrus a Sidon, kdyby se jim ty divy kázaní veškeré obyvatelstvo města toho od
spatřovati bylo dostalo, pokání byly učinily, to— krále po žebráka v houni & popele pokání
ho ]Pán ze vševědoucnosti své doličuje. Krh činilo a tak osud jim připravený odvrátilo.,
stus zde potvrzuje tu nauku o předvidnosti Boží,
Nemůžeme mlčenírn pominouti, že ko=
kterou theologové zovou vědou střednou. mentátoři pojednávají při místě tomto otázku,
Rozeznávají totiž, jak vědoma, v Bohu prm proč Pán věda, žeby. se byli obyvatelé (io-=
stoeědu, t.. j. poznání věcí možných, t. j. tčených měst obrátili, jim přece nekázal ?
myšlení Boží ; dále .vídooě'du, t., j. poznání vše— Někteří příčinu praví býti to, že Pán nee
liké skutečnostigak tomu rozdílu ještě příčí—omluví o Týru a Sidonu za svého věku, rné-
nili středovědu co poznání věcí podmínečně ruce brž o těch nádherných a světoznámých měn
žných. DiKristus: Tyrus aSidón kdybyunich stech, jakáž byla za květu svého za starou
se dívové stali, byliby v popele činili pokání. dávno před staletími. Jiní příčinu toho hle=
V tom, vece . sv., Aug., (dom. pers.. 9..), dají v předustanovení Božím, podle něhož
nám Pán Ježíš ukázal vyšší tajemstvi před těmto, nevšak oněm dostává se toho daru,
úlohy či praedestinace. Nejeden exeget ne— jímž by se skutečně obrátili. Avšak, praví
chce povoliti tomu, žeby Kristus byl tako— .Maldonat, že se tu. nejedná o milost k spa-.=
vou subtylnou špekulaci přednášel tenkráte, sení nevyhnutelně potřebnou, kteréž Bůh
když jej při pohledu na města Kafarnaum žádnému neodpírá a kteréž se ani Sidonu a
a Korozin a Betsaidu' takový elegický pocit Týru nenedostávalo, nébrž o mii-ost se tu
ujal. Leč což mohl demu, jenž všecky po“ jedná mimořádnou. a nadobyčejnou, o zá=
city o. vášně dokonale v moci měl," nškoditi
zraky a divy, kterých proukazováním a ne
pocit elegický? Ze ale v Bohu taková stře proukazovánírn spasení lidské se nestanovuje.,
dověda či vědomost věcí podmíněně budouu —Pán v Týru a Sidéně divá nečinil za pří-či—
cích se nalézá, ze samého starého pisma , nou, již sám níže 15, 243. udává, poněvadž
průvodno jest. Čteme l.. 'Sam. 23, 7., že se totiž nebyl poslán teč k ovcem zahynuiým
táže David Hospodina, zdaby jej _Kegilané domu israelského; ostatně ovšem nevystiži—=
Saulovi králi vydali, kdyby dříve on sám tedlny jsou cesty Boží a soudové jeho rno-=
David neutekl, A odpovídá mu Hospodin: zpytatedini ním. rr, aa
—
Jistě vydají toho. 0 proroku Eliseovi čte=
Od měst oněch obrací se Pán ku Ká=
me 4 Reg. 13, 19., kterak Joasovi králi vy= iaruáu, kdež ponejvíce bydlel, nejvice divů
týkal, že jenom třikrát na půdu udeřil: kdy činil a jež se tndy městem Jeho (výšeji 9, l.)
bys byl pětkrát a šestkrát udeřil , bylbys nazývá. Poněvadž Pán ve své hrozbě, když
porazil Syrii až do vyhlazeni; nyni ale jen totiž pravi: Běda tobě Korozaíno, běda tobě
třikrát porazíš ji! deště pak v knize lic/iou Betsaiďo tohoto města nedotoki se, tedy se
drostití, il. čteme: Spravedlivý vmládi odňat zdáti mohlo, že ho ve svý-ch předmítkách
ze života, aby zlost nepřevrátila rozumu je
nezahrnuje., Proto Pán dolehlivěji na to
ho aneb lest nepodvedla duši jeho., Ve všech město neříká, tázaje se ho: A ty Kafárnaíe,
těch místech jasně se vědomí věcí, jenžby zdali se až k nebi povýšís'.? Až do pekla
se pod výminkou dály, Bohu připisuje., Eim sstoupžš, (Chce říci: Domýšlíš—li se, že do
více to jde z výroku “Páně o městech Kára nebe podneseno budeš? t, j, že ovšem slávy“
iarnau a jiných jeho poblizkých. rEim svým Mossiášovy se přiáěastníš? Nikolivěk; né=
výrokem také spolu pronesl proroctví„ že * brž do pekla svrženo budeš, t.. j, zamítnuto
pohané spíše na víru obrátí se nežli Zidé, budeš více než Korozain a Betsaida, ano
čehož již byl dříve nejednou dotekl (8, ll.),
více než Sodoma, Sv, Luk. 10, to, čte pro—=
Slovy: Bylíby pokání učinili o činí či stě bez otázky: A ty Kafar-ná'e město až do
kouni a popela; táhne se Pán. na. obyčej výu nebe vyvýšené do pekla. povržcno budeš.. A
chodanův (Z. 29, 12., 2 Reg. 13, 19, den 6, tímto svým rčenírn k tehdejšímu výkladu
a jista jest, poněvadž tolikerými Páuěunich

činěnými zázraky na pokání nedaly se, čce
hož kdyby se bylo měšťanům oněm pohanw
ským dostalo, byliby se na pokání dali.

._—._“

nl
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Ti zajisté pokání tím spůsoberu odbý— siov'těchtc pomocenjest, Netřeba zajisté

ilfjaiqugšm, go. mne, en

štik-"»

dounlonvá nekajioln městem.-,»» 25=ěd

voleni nice,.

řekl:. Velehím teho Gtče, Pane nebo i
země, že jsi skryl toto před. moudrými

již vikiati a rozpakovati se při/slovech: do

nebe vyvýšena jse & “při protivnychwjlm slo
vích: do pekla svržena ?)udeš'. Znaci se mlu= a rozum—nýmia zjevil jsi
vením oním přeštastný a přeblažený, tímto
26., Ano Otče, poněvadž
přebídný stav města toho.. Dostalo se nam

je maličkýmo
tak se zali—

hilo Tobě, 2?'. Všecko mně dánojest
již povědíno, ubytoval se a veliký díl _za= od Otce mého a nikdo nezná Syna ieč
zraků v tom městě vykonal. A tudy ovsem Otec, aniž Gtce' kdo zná leč Syn a
bylo pozdviženo nade všecka města. a, zlo—=komu hy hodlal Syn zjeviti. 28.. Pojdte
toho, čeho žádnému jinému; Pánv něm, jak

sáhlo toho, čehož andělé spatřovati žádají
(i.. Petr., 1, 12) Ale poněvadž neohratllo
se, tedy se mu dostane do pekla zapadnouti
t. j. nejenom žádného podílu v kralovstvn
Božím míti nebude, nébrž s pokutami atre=

ke mně všickni, kteří se trudíte

a nie—»

tíženi jste, a já ukojím vás. 29. Ve
změte jho moje na sebe a naučte se
ode mne, nehet povlovný jsem a po=
sty nad Sodomu -——
město, jehož nepravosti
korný srdcem a naleznete pokoj dušem
do nebe volaly -—-přísněji k němu přikro=
čena bude.
Nebo zeme“ sodomske, dí, mesi—= svým. 30. Jho zajisté moje lahodné
tedlnějž se povede na_ den soudu nežli tobě.. jest a břímě moje lehké,

Užívá ?án slov do nebe pozdviženo bezmála
také dílem, že Kafarnáum na vyšině leželo,
dílem poněvadž prohlídá k slovům lsajáše
3M, 13—15. o Babylóně proneseným, kdež
prorok krále města toho tak oslovuje: Pra-=
vn'ljsi “: Na nebe vstoupím, nad hvězdy ey=

výšina stolicí svou; avšak do pekla stržen
ěuďeš do propasti. Při tom zdá se Pán,
jak tam proti Betsaidě město Týrns, tak tu .
proti. Kafárnáu město Babylón, ač jen mlčky,
stavěti. Zjevně ale hrozí, nedají-di se lidé
jeho na pokání, že se jim hůře povede na
sondu, než Sodomanům a Gomořaniim,

od toho, komu jest dáno mnoho, mnoho také
se požaduje. Ostatně poněvadž soudové Boží

koneční tnto již tytýž naznačení, naohrazeni
a navěstěni bývají, ukazují vykladatelé i na
tu okoličnost, že Tyrus a Sidón osaváde
stojí, po Kafárnáu pak, Korozíně a Betsaidě
stopy nezůstalo.
řeckému ě'w lat,

forte, avšak tn toli značí jako jistě; nebo
Pán nepochybuje o pokání jich, kdyby se
jim bylo evangeiium hlásalo a divové ti u
nich kdyby se byli static. Sr, Ex. 23, 33.
aller.,26, 2, do.. 8, 19. Klade aie se slůvko to

dle Jeronýma (in des. id,) pro zachování
svohodné vůle čiověcké, aby se nezdálo, že
z Božího předvedení pro čiověka nutnost a
nevyhnetedlnost plyne.,
?řistupme již kn překrásným Páně slo=
vům, jež, ač nebyla v týž den pí'avína, sv.,
Matouš pro blízkost ohsahu tnto pokládá.
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bylo vypravovalo. Avšak jiným vykladate—
lůna se právem vidí, že slova ta Pán nejod—

nou toliko pronesl a že i tuto velmi vhodně
pronešena byla. Byl Pán s bolestí vytýkai
zarytost, zarputilost a úrnpnost měst oněch,
ode kterých co ustavičných svědků zázraků
Jeho nadíti se bylo, že ze srdce ku Pánu
přivinon se. Leč toho neučinili, an přece
druzí“ s takovou radostí se ku Pánu přivijeli,

kte—— ač divů tolik nespatřivše.

rážto města byla by činila pokání 'a tudy
jak Ninive zachována byla, kdyby se jim
bylo těch ozvláštních milostí dostalo. Sprac
vedlivo zajisté, aby ten, kdo větších dostal
darů, přisněji souzen hyl, an Luk. 12, 48.

Slěvko snad odpovídá

Modlitbu tu Pán podle Luk.. 10, 17.
učinil, když se sedmdesáte učeníkův navrá
tilo a Jemu o svýc úspěchách s radostí

"V čas onen odpověděv Ježíš

“V tom že jiní um
věřili, druzí ale víře se protivili, spatřoval
Pán s jedné strany oslovení milosti, se stran
ny druhé viděl v tom důkaz spravedlnosti
Boží a tudy v modlitbu tu 'se vyléval. Nej-=
prvé velebí či jak vlastně stoji vyznává, vy=
znávání ale Boha jest veleheni ; kdo zajisté
vyznává moudrost, svatost, dobrotu, milosr—u
denství, všemocnost atd._ Boží, ten chválí a
velehí Boha. Velebením tím, dí sv. Fulgentíns
(v. praed. 22.) naskýtá, že veškerá učenost
a moudrost lidská ku pochopení : tajemství
Božích nedostatečna jest, a že člověka Pán
, vniterně učiti musí, mání věcem Božím roz-=
uměti. Slovem Otče přítulnost svou a láska
Boží, slovem Pane nebes a země všemoh0u=
cnost Boží doličuje. SI:/ml Bůh věci ty čili
jtoto t. j.. učení evangelia před moudrými,
vece Pán. Slovo skrýti musí se slyšeti tým-=
že Spůsobem, jakým se praví, že Bůh zatvr—
clz'lsrdce Faraonovo. Dopustil' Bůh totiž,
že zakryto či skryto zůstalo, že blesku a
slávy Boží nauky moudří nepostřehli. To
pak dálo se jich vlastni vinou, jich
hrdosti a pýchou. Velehení a díky Páně však
nevztahují se na to tajemství Božích před
moudrými ukrytí, néhrž jenom na zjevení
' jich maličkým, jak podobně sv, Pavel Rom,.

hlatouš _Xl,žid-"$a

o, 17.. děkuje-' Bohu, že Římané

?do volebn' dice a soožeaě k saně volá.

byli otroci

lid?

dle mysli a ducha a 's dčtončí dít-obou při

hříchu, nyní ale stali se poslušni pravdy jmi slovo Páně., Poněvadž ale to Boží s
Kristovy,
člověky nakládání a to zarozumělých my—
Mouclři a rozumní tohoto světa jsou lidé slí proti pravdě Boží vzpírání=se všem lidem
na světskou moudrost hrdí apyšní, pravdám ; podivno býti musí. a poněvadž oevystihlá
Božím neotvorní, ve svou jen moudrost a moudrost prozřetelnosti Boží v něm jeví se:
ve své náhledy a rozumy zarytí a jako za— tudy Pán jako překonán rozjímáníro pře=
rozumělí. Takoví byli Vfariseové a zákoníci moudrých“ rad Božích opětuje velebení své
jakož i Saduceové u Zidů, takoví byli a řka: Ano Otče, oelebz'm.Tebe za to, žejsi tou
jsou tak řešení mudrcové světští, kteří za,-. měrou a tím během všemoudrost svou prov—
tonuvše v bludných naukách svojich anebo kázal, a že tak ji- projeviti se Ti zalíbilo.
mistrů svých 0 Kristu a církvi Jeho docela = 'l'írn spolu učí, že příčina takoveho pekna—=
čování Božího není než dobrolíbeznost Boží„
slyšeti nechtějí., anebo přece—li se poněkud
ku Pánu nakloní, k zatemnění a zmazaní jenž ve své věčné ínoudrosti takto činiti
čirě a pouhé čistoty nauky Jeho to činí. usoudil, Jinak svět volí, a bohatí, mocní,
Maličtž jsou ti, jež 5, a jmenuje chudě du— moudří, slavní a podobní lidé jsou to, jichž
chem, kteří totiž nevědomost svou u věcech vyhledává Opak toho činí řízení Boží, ne—
Božích poznávají a nauky o nich všelijak učené, ubohe,_nuzné, mdlě volí aje božskou
pilní jsou, jim rozum, mysl, srdce a vůli mocí a moudrostí obohacuje; "sic jinak loy
otvírajíce a v službu jich se prepůjčnjíce. neobstálo to, co 1. Cor. 1, 31. voce Pavel,
Těmto Buh odkrývá a zjevuje tajemství svě že nemá žádný čtooě'lc chlubiti se o sobě„
.
pro toužebnost, chopnost a vnímavost jejich, ne'orž o Pánu.
za kterou svou povahou se "ku pravdě Boží
V tom vyvolení poker-ných a zavržení
docela navažují a příbuznost svou sní osvěd— pyšných se sláva a mocnost Kristova a hož—»
čují. Stává se, co blahoslavená Panna pěje ský původ díla, kázauí a nauky dello jeví,
Luk. l., 53. lačne' Bůh nasycaje dobry, a poněvadž bezprostředně bez člověckě pomoci
bohatě, sytě, vyhýralé propouští pražené; anot' a bez lidské moudrosti naco svou v útrobách
již dle přirozeného zákona se děje, že sytý tidskych provodt Proto Pán o své moci stejně
člověk nejí, ovšem pak člověk hladový pao s mocí Oteovou mluví, an dí : Všecko mně
dáno, jakož i podobně ke konci evangelia
krmu požívá. '.l'otěž dí sv., Pavel 1. Kor.
], 20—21 Zdaliž Bůh neučinil bía'znivou 28, Žil dí: Dana jest mně ošelika' moc na
moudrost tohoto světa ? Což bláznivého jest a nebi a na zemi. Všecko mu Otec položil za
světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. podnoží nohou Jeho Z. 109, 2. a dal demu
M'ouclrost tohoto světa jest bláznovství před
Bohem l. Kor. 3, 18. Vědění nadýmá, a kdo
se domnívá něco věděti, nevi ničeho, l. Kor,
8, 2. Moudrost těla proti-ona jest Bohu
Rím, 8, 11.7. "V těchto propověděch písma
Spolu se pojímá a zahrnuje jedna příčina,

ná-roďy od končin do končin za etarget, ž., %, &
Poněvadž ale Syn všelikou mocí od Oto-e

co Bůh člověk obdařen jest, tedy také Syn
jediným jest pramenem všeho poznání hož—
ských věcí, od Něho a z Něho toliko vy=
plývá pravá o nich nauka a od 'Něho toliko
proě Bůh lidí u sebe moudré, lidi pyšné, řine vniterně světlo milosti tě, kterou pravě
lidi úrupně mysli poznání tajemství svých poznání v myslech lidských vzniká= Sic ji=
zbavuje a dětenčím, prostým, přímým a pou nak, kdyhv mimo Krista dávala se pravda
korným lidem jich propůjčuje; jest to ne— a pravé poznání, nebyloby všecko demu ode=
shoda samolibosti s moudrotou Boží. Jiná vzdáno. Tudy vecer. Nikdo nezna' Syna teč
příčina leží. v nestihlých soudech Páně.. Tudy Otec, arziž kde ená Otce leč Syn a komu Syn
apoštolé nás napomínají l. Kor. ld, 20., to chce zjevitd
Namítá se tu otázka nejprv, proč Pán
abychom byli ve zlosti, převrácenosti a pýše
atd. maličtí a jako nemluvňátkanovozrozená. dotýká toho, že nikdo
„ nepozná Syna, leč mu
1. Petr. 2, 2.
? dano bude od Otce.?Cmí to, aby nikomu noc
Avšak napovídá Pán, žeby naprosto ne= bylo tě věci divne, že íariseově a zákoníci
možno bylo, aby mudrcově tohoto světa a
eho co Messiáše nepřijali, diru zdálo se, že
vesměs lidé po světsku moudří a rozumní když Messiáš přijde, že tudíž povšechně a
Krista-poznatl nemohli. Mohou to ovšem, obecně uznán bude a jenom se ukázav ja
ale jen když následují toho, co dí sv, Pavel kousi mocí neviditelnou a takměř magickou
l Kor. 3, 38. Zdá—lise kdo mood 'm býti po sobě lidi potáhne.. Tomu ale na odpor
podle světa, ten staň se bláznem, a y mou= : tuto Pán učí, že poznání Otce a Syna, v čem
drým byl, odřekni a odečti se zarozumělosti, království Messiášovo ozvláště záleží, nejde
pýchy a vysokomyslnosti, obnovíti se dej samo schon, sic jinak byliby zajiste Je; ta,—=

“"atouě ggg, žst-aso.

ledu vetebi utne 'e eonžent k sobě volá.

É'šseové a zákoníei za Messiáěe přijali, nébrž
že to pochodí ze zvgáštní milosti _Boží a že
nikdo nepozná Krista, leč mu to dáno bude
od Otce. Podobně do. 6, 44, díPán, že nikdo
nepříjďe k Němu, že nikdo v Něho neuvěří,
lečby Otec ho táhl ku Kristu., ]Při Slovíoh
nikdo nezná Syna leč Otec, musí se, jak sam
mozřejmo jest a z následujícího plyne, při=
mysliti: a komu Otec žievžtž'poznání to ráčil.
Vylučují se tvorové ode známosti tě, nikoli

pak Duch svatý, což samo sebou jest patrno.
Místo nezná Otce klade SV.Luk. 10, 22.k3jm

Otecjest, totiž podle bytosti, vůle, rady, mysli,
Tím odůvodněn jest výrok Jeho: Nikdo
nezná Syna, leč mu dáno bude od Otce.
Avšak Pán pHdává: Nikdo nezná Otce, leč
Syn. A tím doličuje toho, co předepsal, že
všeliká moc demu dána jest. Syn Spolupod=
statný jsas Otcem, obraz a oblesk jsa podle
staty Otcovy Hebr. 1, &, vNěmž Otec “sebe
jako zpředmětuje, a tudy v takovém jsa s
Otcem Spojení, že s Ním všecko společno
má do. 16, 16., Syn, díme, ovšem dokonale
Otce zná a sám jediný lidem té známosti
nděliti může. Poznáním Otce a Syna tuto,
jak ze souvislosti patrno, rozumí se spolu
poznání rady Otcovy, kterou o spáse lidstva
uradil, a poznání úlohy a úkolu, kterýž Syn
pro spasení lidstva vykonati měl. Jemu
zajisté, Synu svému, Kristovi, odevzdal
Otec člověčenstvo, aby je veškero spasil

může; a sklíčen, obtížen, kdož břemene,
s něž není, zbýti nemůže, Kdo po pravdě
touží aniž pak jí najíti může, ten mdlým
jest; obtíží pak & břemen, jenž člověka na“
pouti života obtěžují a skličují, přemnobo
jest. Břemenem jsou hřícbové Sap. 5, 7. a
nepravosti; břemenem jsou žádosti těla, které
bojují proti duchu, a jine těžkosti tohoto ži——

vota, v němž tělo stěžuje duši Sap. 6, lži,;
břemenem jsou svízelové, smutek, žalost (Z.
3?, ?,)g břemenem jest též nějakou měrou
Zákon Starý s nedobrými Ez. 20, 25., přikáa
záními, jež Petr Act. na, 10, jhem jmenuje
již otcům nesnesitedlným; břemenem jsou
zvláště ti fariseův k Zákonu Božímu přívěm
skové a výmyslové, jimiž Zákon Boží ohmů
žovaii, a lidem uvažovali těžká břemena,
jichžto sami se prstem nedotkli Mt. 23, 4.
Nebo dí Augustin (s, 69): ]Proč všickni se
tvudíme leč proto, poněvadž jsme lidé sme—
tedlní, křehčí, mdlí, poněvadž hliněné nádoby
nosíme, jež sebe vespolek sužují? ll dí: Pojďte
ke mně, Proč to dí, leč jedině bychom se netruo

dili. Aza jakou odplatu volá nás? To jest od
plata, když vecer; Já občerstvím vás. Pqíď=
tez" ke anne“ všichni

(slova z násl.. Krista

Pána). O lahodné, přesladké slovo uším hříša
níkovým, že Ty, Pane, chudého a nuzněho
k sobě zůveš a vítášl Ale kdož jsem já,
abych k Tobě jíti osmělil se? Aj nebesa
nebes nemohou Tebe obsáhnouti a Ty prsu
do, 6, 33. 39., a v Nem skrytí jsou ve— víš: Pojďte ke mně, kdo sklíčeni jste.. Kteě
škeži pokiadově moudrosti a poznání Bo= rak mám odvážiti se k Tobě-, an ničeho ne=
žího, Col. 2, 3. On tedy jedin všem může nalezám v sobě dobrého, jímž bych mysli
poskýtati všeho toho. co ku poznání Otce a nabytí mohl. Andělé a archandělé klaní
ke dosažení účastenství v říši Messiášově po= se Tobě, cherubové se před Tebou chvějí a
Ty dáš : Pojďtež ke mně !
třebno Pozoruje sv.. Ziatoúst, že nedí Pán:
Ne zadarmo ale zove Pán veškerý mdiě
a komu Syn _poslán zjem't, ani nedá: komu.
Syn volen, nébrž komu hodlá, obce, volí a obtíženék sobě, nebrž velkou mzdou chce
zjeviti, aby tím stejnost podstaty s Otcem a to k Němu jití odměniti. A já občerstvímnás,
zvolnost a svoboda v udělování milosti nan praví t. j. ukojím, upokojím, okřevím, okře—
značena byla.
pím, ochladím, ovlažím vás, odpočinutí aod
Ale komu poskytne milosti tě skutečně? dechnutí vám udělím, vás oblažím. Kterak
Nikoho—tížnevyloučil? Této otázce Pán sám ale ovlahy a oblahy té dojíti lze, Pán hned
v ástřety vycbází, an dí; Eoiďte ke mně vši—= udává: Vezmětejha mě na sebe. Jhem, jak
ohni, jenž obřemeněnijste! Žádného tedy Ile-= již VVStarém Zákoně tytýž se dále Gen.. 27,
vyjímá, všecky zahrnuje, kteří jakýmkoli 40. Z. 2, 2. Jer. 2, 20. nazývá učení a při.:
spůsobem, jakoukoli měrou sklíčeni, mdlí, kázání svoje, poněvadž pletského či těles-=
obtíženi a obřemeněni jsou., A kdož by ne— nebo člověka v uzdu pojímá, jisté meze mu
byl jím? Kdožby odpočinutí a občerstvení stanoví, vzdornou nevázanost jeho váže—a
nepotřeboval? Kdožby nespěchal! v ttudech ohraničuje a mu odjímá tu nekázanost, za
svých k tomu, jenž -jedině' jej občerstviti kterou právě neblahým, mdly'm, uondaným,
může? “Pán volá : Pojďtež, aby nikdo se ne upracovaným se stává. Vzítí jha Páně na
estýchal, nikdo se nebál, nikdo se pro ven sebe jest státi se učněm, následcem Jeho,
lebnost Jeho neebvěl. Volá: Pojdte všickni, nauku Jeho si přivlastniti a povahy Jeho se
jenž simzem' či umdleni jste a jenž jste ob účastňovati, jakoži dí: Naučte se ode mne,
tížemi Umdletz"a struzenu býti udá se po= učeníky mojími se staňte. Ode mne dí, ne
eestněmu, když nijak cíle Ísvébo dojíti ne od anděla, ani z knihy, něbrž ode mne, ze

Matouš lil, asc-so

Pán velehč oto-e a seužeuš k sobě void,

Žltill

spůsobu mého s vámi zacházení, .a povahy renstvo, čemu se máme nčitiod Tebe? Učte
mé každodenně vám projevované..
se, díš, že laboden a pokoren jsem. Toto=liž
Leč mohlaby člověka mnohého odstra— jsou ti pokladové moudrosti v Tobě skrytí,
šiti vlastní hříšnost, žeby se štítil následo abyehom se vynčili co věcem některým ve—
vati Pána; mohlaby člověka nízkost vlastní likým, že krotek jsi a pokoren? Takdiž ve==
a vlastní ubohost odhrážeti od následování likou věcí jest malým býti, že se tomu jediné
Páně. Obojí té obávce vestříc vychází Pan, od Tebe učiti lze?
.kby lidé ale tím spíše Pana volili nei-=
a voce: Já rich jsem, to jest: lahoden, mí—
ren, krotek, sladek, povloven jsem; já přijía . sledovati, přivabuje a takměř navznazuje je
mám i veliké hříšníky s lahodou, aniž jim, bytedlnou a svrchovanou odměnou; slibuje,
když se napravují, vytýkám předešlé jich že naleznou odpočinutí. & ukojení due-'em svou
nepravosti, Tak Magdaléna jsem přijal, tak jim, jakož výše byl pravil, že ovlažiti iočera
Pavla jsem obrátil, ač ona veliká hříšnice stviti je hodlá. Již v Starém Zákoně der. 6,
byla, a ten církev moji krutě pronásledoval. : lG. Bůh Volal lsraelitům: Tažte se na cestu,
!

!

Avšak jsem i'pokoren a není báti se ani j která by dobrá byla a choďte po ní a iza-=
nejponíženějšímu ani nejzaduějšímu člověku; ' leznete občerstvení duš'em svým. Ale což byl
ač by svět celý jej zavrhoval a jím opomí— Zákon Starý proti Novému Zákonu? Tam
tal, já přijmu jej,
některé krůpěje rosy padaly, an tu řeky
Pokora a lahoda Páně v Starém Zákonu vody živé plynou ze života vyznavačů Páně,
_
předvéstína byla.. lsajáš 12, 2. dí oNěm, že Je. ?, 38.
Leč kterak jho a blaženost obstáti mov
trasu“ nalomene' nedolomí a doutnajícího knotu
hou pospolu? Na to Pán odpovídá: .Iho moje
neskasž. Zach., 9, 9. přimlouvá Jerusalému:
Aj král tvůj be'řese k tobě tích a lahoden není tvrdé, drsné, unavné, utiskavé, utlačivé;
atd. A nejvýtečnčjší předobrazové Páně v nébrž jest sladké, lahodné, pohodlné, blahé,
St. Z. Mojžíš a David právě těma dvěma blaživé, vděčné abřemeno moje, kteréž uma
prosluli enostma, Mojžíš zajisté byl lahoda dám, lehké jest. Lehkým a lahodným jme-»
nější a krotší nade všelikého člověka Num.. nuje Pán Zákon svůj za mnohými příčinami.
12, 3. A o Davidovi svědčí netoliko Z. 130, Nejprve ohledem Zákona Starého, jehož jarmo
l„ nébrž ozvláště jeho k Saulovi, Semejovi Zidé sotva snášeli Act. 15, 10. Čítá se ža=
a jiným chování, Slovy těmi tedy:: učte se jisté v St. Z., jak již povědíno, neméně než
ode mne, ja' "tichjsem a polem-en dává. Pán ďůw Šest set a třideet příkazů a zápovědí, kteréž
vod, pročby za Ním jíti a učni Jeho státi se měli. ne proto dány byly, že jich pro spásu neo
Avšak v slovích učte se ode mne, spolu vyhnutedlně potřebí bylo, nébrž aby lid v
zahrnuje se, aby stanouce se učeníky Jeho kázni a házni udržován byl. V Novém Zář
také povahu Jeho na sobě pronášeli a proje koně ale není předpisů jiných, leč kteří ku
vovali, všelijak krotkosti, lahody, mírnosti, spasení našemu směřují a takořka přirozeo
pokory a'poníženosti pílejíce. Vté příčině nou ducha lidského povahou samy se namí-=
praví sv. Augustin o slovíeh Páně: Učte se tají, Za druhé jmenuje Pán lehkým Zákon
ode mne, vece Pan, ne svět stvořovati, ani svůj, poněvadž, o čem sv. Pavel vop., kRím,
divy činiti, ani mrtvé křísiti, nébrž pokoře Gal. a jinde obšírně rozkládá, Zákon Nový
a lahodě. Hodláš—livelikým se státi? započni co Zákon milosti čiověkovi skrze zásluhy
od nejmenšího. Zamýšlíš-li velikou budovu Krista Pana tu mohutnost a sílu nebeskou
vznešenosti vystavěti? dříve mysli základ dává, kterouž se veškeři předpisové snadno
pokory založiti. A čím větší kdo budovu vy— plní. Zákon skrze Mojžíše dán, milost skrze
hnati míní, tím hlubšími ji zaklady opatřiti Krista Je. 1, 1-8, Což již Ezech. 36, 26. 27.
přijde. Již pak stavba tvá až do nebo k vi.-= předpovídal: Dám odm (v N. Z.) srdce nově
dění Božímu sahá; tím hlubší tedy zaklad a ducha nového položám v útrobách vašich,
polož.
a učím'm, abyste v přikázáních mojich obec.
Přidává, Pán slovo: pokorný srdcem, díli. Ozvlaště pak stává se lehkým Zákon
povahou svou. Aneb jak jiní, ač snad méně Nový skrze vlitou v srdce naše od Ducha
případně slyší: vniterně, netoliko ústy, nébrž svatého lásku, kteroužto činí, aby srdce naše
skutečně. Pokora vnitř bytuje, leč když po— nebeské věci zamilovalo a zemskými pohr=
třebí, na venek nenuceně, přirozeněaprostě
dalo. Laska všecko lehkým činí, a ač' snad
vystoupá. O spasné učení! volá sv. Augustin, na začátku cesty něco těsna býti zdá. se
nechtěl učiti, čím by sám nebyl, nechtěl ve stezka, plynutím času vždy více a více se
leti, čehoby sám-nečiniL Vidím Tebe Pane rozšiřuje, zpříjemňuje, oslaznje a zlahozuje,
na kazatelně, kterak voláš: Pojďte a učte se. To jest, eo dí ll. Je. 5, 3. Tajest láska Boží,
Cemuž, prosím, Pane, který jsi stvořil veške= abychom přikázání Jeko plnili, a přikázání
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vote

tieto-neset,.eat—use. eat soužeeč k souš
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přikázání N. ?S.velikosti a jistotou huďouci
Jeho nejsou těžká., SV., Bern. (L 34:1) praví:
Břímě Spasitelooo čím dále se nese, tím lek-. oápíatyn Nejsou utrpení světa“toko důstojná,
čejšžm se stávat A přirovnává lásku a milost aby se přirovnala k one' slávě, která nás
Boží, kterou se nám stávají přikázání Žehr očekávat Bom. 8, 18., a kdež Pán uděluje'toho?
kými, křídlům a perutěm., které .zciajise ptá— čeho iiáské oko nesnatřiio, ucho neslyšeio,
kům přitěžovati a přece jedině je k nebe eniž na iidskou mysi káyvstoupíio, i. Cor. 2, 9.
Těžko se oďvraci mysi naše od těch
sům podnášejt. Tudy dí Z. 33, 9.: Okuste a
vizte, jak slaďek jest Hospodin. fi. sv. Aug. ; přesiacikých přívabii a potěch Páně, aby i;
conf. 9, i. dí: Jak líbezno mi stalo se odií—: jiným skutkům a nerikam Jeho se obrátila.,
kati se iahůdek oněch, & čeho zbaven Toýti Avšak i v těch plynou proudové spásy a
jsem se byi obával dříve? toho nyní zbýti ukazuje se nám dobrota a mocnost, jakož i
mně rozkošno byio. Ty jsi zajisté vyházei nevystíhiá moudrost Páně.. Toto se jeví neju
je z útroby mojí, Ty prava a svrchované. příze v hádkách fariseů o sobotu a držení
rozkoši, a vešei jsi ve mne, sladším jsa nade f jejím$ o čemž nyní sv. Matouš vypravuje.
-..—...
___..

všelikou

rozkoš,
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Doojí nesnďz o sobotu Pain uklízí 2. jednu se opět či jžnďy v sobotu; Mistněji udává sv.
pro oymz'nánž hlasů., druhou 9. pro 'uzďra— Luk &, 1., že se dále v sobotu druhoprvnž,
cení člověka s zaschlou rukou. 15. Páně Za— Ale tu srávě nesnáze věži, on na sporu se
hoďa a vlídnost se z Ísajoíše opísuíe., 22. povahuje; coby se rlvuřzoprvou sobotou voz—
posedlého Pán uzďraveg'e; 32. o hříchu ne— umčti měio; vykiadateié zhoia tuna domněle-o
odpustne'm, 36. o vydání počtu z každého - kách. se jedině stanoví. Ne všickni ovšem TIE—
slova., 38, o Janás-"z“co náznaku, 4.2= o krá— kopisové řečtí slova toho čtou., a znamenitý
lovně Sabejské o; Nznz'oďtech? posléze 46. () kodex B. vypouští je., jakož ani přemnoha
pravých příbuzných svojich mluví..
íořeiožení ho nemají, mezi nimi překlad syr—
sky, pešito řečený, na kraji je zavrhuje.
i., Onoho času šei Ježis osenim v Avšak vypouštěno byio síovo proto, poněvadž
sobotu, učeníci aie Jeho iačni jsouce málo kde jeme; rozumět., ješte slovo osvitoóu
71:99:20;v celém oboru jazyka řeckého jenom
počaii trisati iviasy a jisti., 2., Parise
na tom místě přichodí.. Z dotčených domněf

ové pak nzřevše to žekii Jemu: Hic
učenioi Tvoji činí, čeho nesiuši činiti v
sobotu. 3.- On pak řeid jim: Nečetii
jste, což učinii David, když ziačnči,
a ti co s ním byti? e., Kterak ve=
šel do domu Božího s cnieioy přečtu

kiadné jedi,

nei; tu některé uvésti musime.
Někteří za to maji, že se Lukáš neu
chtěi pravě sobotu onu, kdež se to staio,
zeveutně určití? nébvž že ohiedem dřívějších
věcí pravi; že co nyni o vymínaní klasů vy=
pravovati hodlá., stalo se o dvě soboty dříve
t. je přede čtrnácti

činy., než byt Pau podou

kterychž nesiušeio jemu

ženství ona piečchozí Luk. 5, 36. o nových
jisti ani těm, co s ním i'oyii, ieč samým i a sta'fch nsaiobéch a o zálatě ořeonášei.
kněžím? & Aneb zdeii jste nečetii v Di toho náhieviu ďru-Ízopfrvm'se klade místo
zákoně, že v sobotu kněží v citrátu-ě dfuhopwmě'j'šž, ciruhodřívější. Leč výkiad ten
ociporuje zhola vši umiuvitosti. -—-Drží jiní,
sobotu znesvěcují-a bezvinni jsou? 6. že dmhopronž sobota předkiádá sobotu prvo—
Pravím ale vám, že větší nežili chrám pvvní & podkláoá sobotu třetíprvni' a že těmi
jest tuto. "Zl Kdybyste pak věděti, co sobotami se míní nejhiavnější svátky židov
to jest: Miiosvdenstvi chci a se obě-i, ské, a sice prvoprvcusoboton že jest velko-—
noc, třetiprvou sobotou svatek stánkůa tudy
nikoli byste neoďsoudiii nevinných. & sobotou druhopevon kladou ioýtitetnice. Tak

Pánem zajisté jest syn čiověize i so= Maidonat.. ač sám di, že z (toho-du pouhého
boty.
se mu tak ioýti poěobá. Jiným se vidí, že
každý rok měl dvě prvosoboty, ješto v mé
síci tišrn obecný rok., v měsíci nisanu na
toiko praví onoho času; Sv. Marek 2%23, jaře vek církevní započai; dvu'hoprva sobota
také doby té neurčuge, néovž dí jenom: Stalo jest tehdy podle náhledu toho prvá sobota
Sv. Matsuš podie obyčeje svého vesměs

rv
hnilobě lišil, lea-8., Vymíuáui klesal v sahal;

_l _ 5..

roku církevního či prvá sobota v měsíci nie

seově uznávali.

sanu, a jest toli co druhá prvosobota. Jiní
zas smyslí, že druhOprvá sobota tím jménem
sluje podle sedmiletého letokruhu či cyklu
a značí prvou sobotu druhého léta v okruhu

jejich dotíravost, bera nejprve důvod od věh—
šího k menšímu, pak od menšího k většímu;

Čtverou pak cestou potírá

k milosrdenství se táhne co důvodu třetímu;
posléze na vládu a moc svou odvolává se.,
První důvod zakládá se na příběhu, jenž

tom. sedmirokém. líní opět jinak..
To jisto jest, že mezi velkooocí a letni l Reg. 21. se vypravuje. DíPántotiž: Zdali
cemi sobota druhOprvá připadati musí, po— ' nečetlz'jste, což učinil Daniel, když zlačněl
něvadž v dobu tu čas žní bývá.; žně zajisté a ta', co s ním byli? Kterak vešel clo tlamu
počaly druhého dne velikonočního a končily Božího a chleby přeďlcladné jedl, kterýchž
se prvním dnem letničným., Na druhý den neslušelo jemu jisti ani těm, co s ním byli,
velkonoční obětovaly se prvotiny žní, dva leč samým kněžím ? David utíkal Saula a
snopy totiž, a tím začátek se žněmi učiněn; dokvapiv do Nebe města, kteréž k severu
dříve nesmělo se nic z nového žniva poží= nedaleko Jerusaléma leželo a kdež stánek
vati a tu již nejblíže pravdy zdají se býti, úmluvy tenkráte byl, od velekněze Ashima——
kdož kladou, že sobota druhoprvá byla se— lecha, jenž dle Mr. 2, 26. bud příjmením
bota mezi prvním a druhým svátkem veli— sloul také sám Abiathar, aneb při němž syn
konočním; ?rvní svátek sloul sobotou (jeli jeho Abiathar přítomen byl, chleba žádal,
kož sabatern či sobotou všeliký zval se svá aby hlad ukojitl mohl. Nebylo tu ale právě
tek) prvou (dne 14. nisana);. poslední den ničeho leč jediní posvátní, předkladní či. po—
velikonoční 21. nisana byl podobně zasvěcen řaolní chlebové, tak nazvaní, poněvadž ve
a sloul sobotou druhou; ta sobota ale, která dvou řadách po šesti se na zvláštní stůl po-=
mezi prvním a druhým tím velikonočním kládali Ex. 25, 30. 35, 13. před obličejem
svátkem připadla, jmenovala se sobotou dra—= Hospodinovým, tudíž i chlebové oblícní (pa—4
nes facierum) jmenovali se. Byli z běli pše=

bojovnou, Odbyvše záhadu onu zadrhlitou již
k samému příběhu o vymínání klasů příkrofa
čili můžeme.,
Bylo již bezmála drahně na den, když
učeníci osením jdouce a lačni jsouge počali
klasy trhati soudíc podle toho, že Zldé před
ranní obětí a před ranní modlitbou, ano ty
týž,

nebyla—li sobota, před obětí večerní ni=

čeho nepožívali.

Zákon Mojžíšův dovoloval

klasy trhat-i a jisti. Vejdeš—l'lolo sžje bližního
svého, praví, můžeš trhatfl a vymžnotz" klasy,

ničné, nekvašeni a posypávali se kadidlem
a solí. Byli to dvojití oznakové, se strany“
Boží oznakem byli ustavičného opatrování
lidu, se strany lidu označovali ustavičnou
modlitbu a stálé na Boží úmluvu pamatování.
Dvanáctc jich bylo pro dvanáctero pokolení
israelských. Předvěstovali spolu i nejsvča
tější Svátost oltářní. Chleby ty se každé
soboty za čerstvé zaměňovalya odložené snísti
se mohly,

avšak od kněží toliko na svaté-nn

míste; od nekněží ale zhola požívány býti
neměly Lev. 24, 5—9. Aby nespuchřely,
nesplesnivčly a k jídlu nespůsobnými se ne=
jest prací hmotnou a služebnou a tudy vso= staly, prokládány byly tři zlaté pruty mezi
botu zopovídá se. Avšak lid ne všady a ne každým chlebem, jak nás tradice židovská
vezdy sobě předpisův jejich všímal, jakož učí. David nekněz neměl tedy jich poží
tu vidíme, že učeníci Páně se neohlíželi na vati; a přece velekněz, jemuž dle Dent.
malicherné poručení jejich. Proto sefariseově 17, 8. zákon vykládali přišlo, dal chleb ten
obracují k Ježíšovi jakož tomu, kterého pří= jemu a společníkům jeho ku požívání. Nouze
činou skutku onoho učeníkův býti kladli. tedy a nevyhnutedlnost uvolnila zákon., ač
Faržseoeě uzřees'e učonžky oymínatz' klasy, zřetelně a výslovně v písmě vyjádřený. Cim
řekli jemu: Hle, učenící Tvoji činí, čeho ne více nouze oprostiti může od předpisu, jenž
sluší činiti v: sobotu. Lukáš 6, 2. pravd, že ode všech ani uznán není. Dí tedy Pán od
to fariseové učeníkům povídali. lBuďže obojí . většího k menšímu dovodč: Jestliže David
se stalo, že totiž dříve učeníkům, potom mohl jísti z posvátných chlebů, mnohem spí-=
Kristu domlouvali, buď že to, co Kristovi še mohou jísti učeníei moji z klasů polních.
pravili, anot se učeníků týkalo, k nim pra— Ostatně Pán mluví o společnících Davidových,
veno býti se" vidělo..
ač 1 Beg.. 21, i. jediný David k veleknězi
Pán na dotíránííariseů, pročučňům svow= přišel, poněvadž druhové jeho na jiném místě
jim vymínati klasy v sobotu dovolil, nevy ostali, jak sám tamto v. 2. praví, že služe=
dává se v rozbírání, právem-li čili bezprávím. bníkům svým na ono a ono místo uložil.
klasy v sobotu vymínati zakazují, nebrž tako=
Jiný důvod béře Pán, jak již praveno,
vých důvodův užívá, jejichž pravost i íari— od menšího k většímu. Di.: „dn-ebzdali jste
ale srpu-nespustíš' natočili jeho, Dent. 23, 25
Fariseové ale učili, že v den sobotný to díti
se nemá- poněvadž trhání a vymínání klasů

v.a.. být?
L..:

datově Xíí, i -—-e,Wninásš toast v ochota,

nečetla v zákoně, že “v sobotu kněží v chrámě ; nících tak tvrdě soudí, sic jinak miiosrdnost

sobotu znesvěcují, & bezvínní jsou? Pravám
ak vám, za větší nežli chrám jest tuto, Do
.-.—
......—

]jčuje Pán takto: Jestliže chrám všeiikou
službu, která se v něm koná, posvěcoje,tak
že díla hmotná v sobotu v něm vykonávaná

...—....
.

tn majíce by jich neodsnzovaii. Když dva
příkazové sbíhají se a jeden toiiko zachován
býti může, tedy se příkaz vyšší zachovati
má. Již pak zákon iásky podle siov On 6,

6., vyše stojí nežii zákon o obřadech; zbra—=
dovoienými činí, čím více Messiáš o mnoho ňovati pak učenikůrn, aby kiasů nevymínaii
_nade chrám světější práce jindy zakázané, pro txitojení hladu, ěeií právě proti lásce;
ikdyž ve službě Jeho vykonávají se, posvěm nroti té se vy tedy prohřešujete, Tak starší
covati a dovolenými činiti může, Služba v a správnější výkí d.
Kteří tak vykiádají, ti siova násiedují'cí:
chrámě se službou učně, v níž se nacházeii
Pána vše.-dy násiednjíce &.všecko opn'stivše, Pánem pak jest soboty Syn člověka za.čtvrtý
se porovnává; služba pro chrám- soboty ne.-= sama kiadou, jímž ?án nčnů svojich proti
ruší, tím méně služba pro Krista., jenž více útoku fariseů hájí, Zákonodárce od zákona
jest než chrám, ruší soboty.. Pán se odvo» ; stanovnébo, jejž vydat, ovšem onrostiti může,
iává na Zákon Num. 28, 9. 10. Lev,. 24, &, ; Již pak já jich v tom- případě ;oovmnosti o—
kdež se přikazuje, aby v sobotu oběti se yřiu nou měrou sobot—azachovávati zbavují: oni
nášely, přičemž zabíjeti ty oběti, kůži stahovati, tedy kiasy vyminajíce a jedíce nehřešiii.
droby vymýtati, dříví štípati, oheň strojiti a t. Stavy: Pánem _y'estSyn člověka také soboty,
d. jim přišlo, a ovšem pak také vden sobe—» Kristus neméně sobě moc božskou připisuje,
tný pachoiata obřezávaii. Jo, ?, 23., „., Slova jak Slovy tu více nežli chrám jest., Sobota
Páně: Většíjest tuto nežli chrám mohou na od Boha dávno před Zákonem ustanovena
dvojí spůsob siyšána býti, jakož i v řeckém by'ia hned na počátku světa, a Bůh sám to=
textu dvojí čtení se vyskytá, jedno rodu muž—= iiko moc nad ní má.. Kdo tedy moc nad sou
ského, druhé vodn věcného asíšoo a _uslě'osv., beton sobě přičítá., ten- sobě moc božskouI
A tudy vyiožiti dá se: tuto jest někdo větší 1 osobuje, jak tam do. 5, '18., kdež Pán dí:
...—“___“
_..

....
-..

t. j.. Kristine-větší nad chrám; aneb tato jest
něco očního, t. j. tu jest vyšší sinžba, vyšší
záležitost, než byia chrámová, Avšak ivěcné
„čtení na Krista se odněsti může, jak samo=
zřejmo jest.. Kristus jest živý chrám Boží

Otec můj působí pasa-vad, a já

tolíkéž pů=

sobím.,

Bis Mn 2, 27. Pán přidat ještě jiný dů—
vod: Sobota pro člověka učiněna jest a ne
člověkpro sobotu. Důvod; vzat od toho, že
a pravá svat0svatyně světa do., 2, iii.., a Jie—n dobro čiověizavýše stoji než kladný zákon.
inn sioužiii apoštola Tím pak Pán naznačil Di tedy Pán: Nemůže se hříchem klásti apoo
spoin, že teď již jiná vyšší sinžba Boží, vyšší što'lům, že pro zachování životně síly, jaké-v
pocta Boží se skrze Něhovyskytiaaprůohod hož zachování příroda požaduje, hiasy vymíw
míti bude,
nati' se podjaii. Sobota pro člověka usta—
Třetí důvod héře Pán od milosrdenství novena, aby člověk v ni sobě odpočinni; již
pak by sobě neodpočinni, aniž by sevBohn
a“ lásky, a při něm se táhne k místu jižjed=
non dotknntěmn (9, Q.) ?: proroka Ozeáše 6, radovat, kdyby o hiadě trvatiměi; vyhovění
tedy největším a nevyhnutediným potřebám
6. Día Kdybyste pak věděli, co to jest :* Mí
losrclenstvž chce"a ne obětí , nikoli byste nc za dne sobotněho nemůže se potýkati se za:—
odsoudili nevinných, Kdo by to. síla důvodu chováním soboty.
vězeia a jakým během by Pán siov těch i;
Svatí Otcové vhazují právem na to, kte—4
sobě obracet, o tom dvojí domnění jest. dea rak apoštoiě pro Krista tehdá nejenom hlad
dno „__jehož noví nejvíce následují vykiaa a nouzi, něhrž i pomluvu a pohanénísnášeti
daěi m- slova prorokova táhne k úřadu a mnseii; ale dovodí z toho také, kterak kře-=
ákoin Messiášovn a tak je slyší: Kdybyste stan v neděli má z předkiadných chiebů tj.
věděli, roznměli a rozvážiii, kterak Bůh od z těia Páně požívati a skutky iásky den sváo
Messiáše milosrdenství žádá mnohem více než tečný zasvěcovati.
Leč vraťme se i; sv. hiatoušiavizme,co
oběti, ovšem byste neodsnzovaii nevinných,
Výklad tento doceia visí a v jedno spiývá o jiné o sobotu nesnází vypravuje. Vece:
se slovy následujícími: Syn člověka jest pal-»
nem soboty; t. j. Syn člověka má moc to
9.. ZŠodebrav se odtud přišet do
milosrdenství prokazovati a tady Zákon o sbernice jejiih.
10, A aj ěiověk vnkn
nerušení sohoty zmírniti anroměnitt Leč vy=
maje
nscldoni
š
otázaii se Ho řhonce:
hladatelé jiní a téměř všickni starší vykiáw
tuší—vit
v
sobotn
nzdravovati?
aby ohm
dají Slovo milosrdenství o faťiseech, že tito
ti,
On pak řehi jim,;
jenom pro nedostatek miiosrdnosti tě “oněe—. žalovaii dej.

bietet-s kit. Šarm-44.“ozařovati človeka v ochota.

= žíž
:-u\—

Který “bude z vás člověk, jenž

by zněl

ovci jednu a kdyby upadla ta v sobota ;
do jámy, zdaliž neuchopí a nevytáhne
jí? 312. Oč lepši jest člověk nežli ove
cel rlfedy sluší v sobotu dobře činiti
13, Tehdy řekli člověkovi: Vztáhni run
ku svoul ll vztáhl a navrácena jest
zdráva jako druhá. M., Vyšedše pak
fariseové uradili se proti Nema, jak by
zahubili Ho,

se. Učinil to bezmála Pán, aby Snad tím k
ilosrdenství pohnutí byvše sobě usmysliii.
LGČ vizme, co Pán u Matouše na jich
otázku odpovídá. Kdyby byl Ježíš na tu
otázku jejich: sluší—li v sobotu uzdravooatí
prostě odpověděl, že ovšem sluší, byli by ne
přátelé jeho bez mála proti Němu povstali,
dej jak druhdy v Nazaretě (JL. 4, 28. 293 z
města vyvrhli o bezživotí Jeho se spikuouceo
Ale Pán jinak činí; 011táhne se k obyčej-=
nému jich úsudku, jejž zvykem svým v so—

botu pronášeli, Který z vás jesti člověk, jenž
by měl ovci jednu a kdyby upadla v sobotu
do jámy., zdaliž neuchopí a nebytů/me jí ?
31jinde pozorovati, nebéře ohledu na čas a Oč lepší jest člověk než ovce! Dovozuje Pán:
místo leč někde a zřídka, raději ku příhoz—. Spadnemii někomu ovce v sobotu do jámy,
nosti věcné prohlédaje, Přišel tu Ježíš do majetník udíž hledí jí dosícia ji vytáhnouti;
sborníce či synagogy jejich t. j. íariseiív čím více má se k tomu prohlídati, aby člo=
těch, s nimiž předešlo narovnávat Bylo za věk uzdraven byl co nejdříve možná, ponča
jisté v každém větším městě více takových vadž jest nepřirovnaně vzácnější. Ovšem tedy
sborníc, a tuto se míní ta, která vtřísle, kde dobře činiti a tudy uzdravovati o sobotu. se
oni íariseové bydleli, vystavěna byla. Nemo-— dovoluje.
Béře Pán příklad od ovce, poněvadž se
houce oni porážky, kterou utrpěli, svinouti,
nových. hledali příležitostí, kterak by Kriw rád přirovnával ku pastýři; dí jednu ovci,
sta v léčky svoje polapilic ll nahodil se tu ,poněvadž tvoru jednomu a jedinému oby—
řízením Božím člověk s uschiou, s ochrnu čejně všeliká péče možná se věnuje, olámou
lou, zamřeiou rukou, Podle evangelia naza» rozumí cisternu, nádržku či vodojemvzemi;
rejského byl to zedník, jenž Pána takto or— jáma taková s vrchu na zemi se neviděla a
slovil: Byljsem zedníkem aprací rukou svých tady zavdy- dobytče do niupadlo. Ii to pozoru
živil jsem se; prosím Tobe Ježíši, navrat hodn-o, že Pán pomoc člověku tomu propůjn
mi zdraví, abych hanebné pokrmu nežebrai. čonou neklade k uléčením, nébrž k dobrým
I otázali se faríseovc' Pána: Zdali v a šlechetným skutkům a dobrodiním; nebo
sobotu sluší uzďraeovati? Tázaii se nedobrým oevyvozuje z předešlého: Tedy ovsem lze
úmyslem, ne aby snad se učili- dobře souditi ččověka uzdravíti, jak byli se fariseové tai-=
o věcech, nébrž aby Pána všelijak osočili. zali, nébrž dobře činiti dovoleno jest. i má,
Neuzdraví-li, tedy Hc z nedostatečnosti aneb dt Maidooat, obecná sada či věta větší dů—
z ukrutností, uzdraví-ii, tedy z rušení soboty raz a lahodu a pod slovem dobřeči'nití za=
Ho viniti volili,
hrnuje se tolikěž i uzdravování, anot uzdrao
Sv, „Marek-3, 4 a Lukáš 6, 9. praví, že voni člověka k největším dobrodiním patří.
se Kristus iariseů tázal. Leč otázka Páně Za věku Páně učila škola Samajova u Zidů,
jiná byla; ptáš. se jich, zda sluší v sobotu že v sobotu k nemocnému i slova potěchy
dobře činiti, a otázkou touto podvrátiti hod= mluviti se zakazuje., Zidé zajisté se tázali
lal otázku jejich šemu dříve jiředloženou. po skutcích a dílech a pracech a je ve svá=
Zní otázka ta Páně uobou evangelistů; Slu— tek zapovídali vesměs; Pán ale jinou joo—=
šíali v sobotu dobře činiti či zbo? Zivot za:—mvahu pro svůj Nový Zákon tuto pronáší, je—
chovávatí čilí nacpak zahubití? Slovytěmi své hož heslo jest dobře činiti, Podle Zákona
otázky Pán navrhuje, že kdo bližnímu ač dobročinnosti té církev rozsudek v jednotli=
moha nepomáhá, ovšem zle činí. ii; činění. vých případech činí, aovšem u. p.. oproštěno
dobra za svátek sobota ustanovena; nečiniti býti praví toho v neděli od služeb Božích,
dobra a člověka trpícího v trápení zanechá kde nevyhnutedlně nemocného musí cpa=
vati neshoduje se s účelem soboty, jenž trovath
radost má v myslech člověckých působiti.
Když byl Pán překážky odstranila vše-=
Dříve ale, než se jich otazoval, člověka toho, cko již k činu blahodějnému připravil, tedy
jak Luk. 6, 7. 8. 9. dokládá, uarostřed pov jak dí sv. LukášG, 10, obezřelvšecky a jak
stavil. Dít evangelista onen: Pozorovalí zá dokládá sv. Marek 3, 5. pohleděl na ně s
konícz a' fariseove', budeJi uzdravovatí. Ale hněvem o: zarmoucen jsa nad slepotou srdce
Pán věda myšlení jejich dz' člověku tomu: jejich a obrátiv se k ochrnulému .vece: Votáe
Veter? a stůj o p*ostředku. i vstav postavil bm“ruku. A vztáhl oobraalec, té jsa aaděje

Jiná ta o sobotu nesnáz udála se podle
Luk, 6, 6. v jinou sobotu. Sv. Matouš, jak

ití
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Gastona Xn, Šli—“2:5Fans Kanada a varanasi.:

a důvěry, že na rozkaz Páně jirozestřítimoa
cen bude, což se i stalo. A vtom ruky roz-».
stírání a tudy důvěry své'a poslušenství svého
osvědčení uzdravena byla ruka jeho, Ale
jaký byl účinek dobrodiní toho u iariseů?
Ti naplnění byli, jak Lukáš-6, 11. (lí, šíle
ností, t.. j. hněvem a nenávistí a odtud po=
vstalou zarytostí, kterou se vší moudrostí.
Boží neschOpnými stali Sap. 2, 21. a proti
Kristovi se zapřisáhli. Nebo vyšedše ze
sborníce v mda vešli, jak Marek 3, 6.. do—
kládá, s Herodécí-ny, jakým během by Kri
sta skliditi a zahladiti mohli. Leč Ježíš pro-a
hlédaje úmysly jejich, ana ještě nepřišla ho»
dina Jeho, odebral se odtad, tím ústupem svo=
jím uče, že ovšem člověk jinam ujíti Mt.
10, 23. může, když v některém městě pro—

následován jest; spolu také volil času k usmyu
slení a pokání íariseůin ponechati. Leč o
tom di sv. Matouš v následujících. verších;

Židy běžný o pozemské veliké říši Messiášové
vrchu obdržeti .a tím úmysly Páně podvrátiti.,
Leč o té a o jiných příčinách, proč Pán tak
přísně přika zoval, aby Ho nerezhlašovaii, již
na hoře 8, 4. a 9, 30. jsme jednali.
'
Ale

zdaliž

přece to „lá—eho
zakazování

takové nebylo podivno? Přišel zajisté, aby
co Messiáš poznán a uznán byl. Sv. Matouš
tomu našemu podivení v „ústřety vychází a
zvláštní příčinu toho chování se Pána—udává,
totiž že to dále se dle věčné rady Boží a
_že to tudy ode proroka lsajáše předpověa
dínlo bylo, Diť: Aby se naplnilo, Pán všady
prohlidal k tomu, aby všelijak o něm napl=
nila se proroctví, aby tudy dostál úkolu
svému a vůle Otcovy Z. 39, 8. 9., poslušným
býti se prokázal; měl zajisté příklad na
sobě všeliké trpělivosti, vlídnosti a dobrotiu
vosti dáti. ll chce říci Matouš, že vtom,
když Kristus před zuřivosti nepřátelův ustoua
pil, když jim zázračnou mocí neprotivil se,
avšak přes to přece lidu utlačonému vše-=
_lijak pomáhal avlídněa laskavě všem se pro-=
půjčoval, všelikému od lidu oslavování při
tom vyhýbaje, že v tom všem se naplnilo

l50 Ježíš pak to poznav odebral
se odtud a následovalo Ho mnoho lidí
a uzdravil je všecky. 16. A přikázal
jim, aby Ho nezjevili. 17.. Aby se na
plnilo, což povědíno jest skrze llsajáše

proroctví

věštce Božího lsajáše.

rBento pro—=

rok zajisté povahu tu budoucího Messiáše
proroka
řkoncího:
18. Aj, služeb—» vykreslil, docela jinou než tu, kterou na
zemských králech a vítězech shledáváme,
ník můj, kterého jsem vyvolil, můj kteří hrdě sobě vedou, urážky těžce tre-\
milý, v_ němž se dobře 'zalíbilo duši stají, nádhery pílejí, veliké povyky a shony
méi Položim ducha svého na něho a tropí a města i krajiny hlukem naplňují.
soud národům zvěstovati bude. lži.. Ne= Di: Ajhle sluha můj, kterého jsem vyvolil,
i

bude se vaditi ani křičeti, aniž uslyší
kdo na ulicích hlas jeho. 20. Tresti
stlačené nezláme a knotu konřícího se
neuhasí, až provede k vítězství soud..
21.. A ve jménu jeho národové doufati
budou,

milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši mé..
Ajhle, vece.. Slovem tírn diví se té převzne
šené a od lidí zhola odchodné povaze Kid-=

Míši—lostité potřeba bylo., nemčlli blud inezi

hatcsti vyliji na. něho, aby v něm Spočinuly

stové. Sluha můj dí, poněvadž Kristus
přišel, aby ve všem vůli Otcovu činila spů=
sob sluhy na se vzal Filip. 2, 7. Avšak to:
spolu jest název čestný a jméno výtečnosti,
jako by Bůh v tom chloubu svoji shledal,
Bolznal'Ježíš božskou mocí svou myšlén= že našel takového služebníka, v němž se
ky fariseův směřovati k tomu, aby zahubili Mu dobře zalíbilo. Dále povolání Kristovo
Jej. Odehrál se tedy,.jak Mr. 3, 7..dokládá, dolíčujc. Dí: jejž vyvolaljsem t. j ze všeho
k moři galilejskému.; ale zástupové odevšad, pokolení lidského, aby byl prostředníkem
z Galiléy, z lduméy, z Judéy, ze Zajordání a lidstva, spasitelem světa a zakladatelem cír=
z podkrají rilyrského a Sidonského uslyševše kve; podle čehož dí o sobě Kristus sám
o věcech, jež činil, k Němu se ubírali. l uzdra= V Ž. 2, 6. Já ustanoven jsem králem na
vil wšecky,kteří nemocní byli ak němu se o hoře svaté jeho Sionslce' t. j. církvi. Dále
pomoc obrátili; bylo jich podle sv. M..3, 10. dí Bůh u proroka o Kristu: Milý můj, o
velemnoho, tak že se na Něho valili. Pán je němž se dobře zalíbilo duši mé, dí duše a
sice všecky uzdravil podle dobroty, vlídnosti, rozumí slovem tím veškeru v Bohu přítul
útrpnosti a dlouhočekavostisvé, ale však jim nost a náklonnost. Zalíbení to nejednou vý—
přikázal, jim přísně povelel, a jak řecké slovo slovně projádřil Bůh Otec nad Kristem, o
značí, jim pohrozil a jako na ně se obořil, čemž viz hořeji 3, H. Ducha své/zo, vece
aby Ho zjevna neučinili a Ho za Messiáše non Bůh dále, položím gta něho; veškery dary
vyvolali, jak to učiniti chtěli n Jana 6, 20. Ducha svatého, bez míry, v nevýslovné bo=
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do, 3, 34 a zůstaly. Dary těmi netoliko

tivníci Kristovi, stlučené tresti či nalomené—

při pečeti naplněn byleš'es, il, 2, nad „lana
Křostitele nevyrovnané vynikajo Lok, l., lži.,
něhrž i při křestu pomazán byl v úřad svůj
co Spasitel světa ozvláštnim Ducha svatého
posvěcením.

mu palaěhu, pro pozbytí rozumu doutnajícímu
knotu se přirovnávají; Pán jim. promíjel nev
přišed, aby soudil. Svědčí o tom nejedna
strana písma, jak se hřišníky vlídně zacházel,
že se n' „, tim: íariseovvé horšili

Luk, 15, 1.

Až dosud o povolání Krista a ustrojení Svědčí o tom ta se Zidy promíjivost a sho
„lebo k tomu povolání mluvi. Nyní přistoupá vívavost, za kterou se i od nich dal na kříž
k úloze, již Kristus provésti měl: soud uci-= přibití a o nich se před svým utrpením pro-=
rodům vypoví či hlásal-tz"bude. Soud značí hlásil: Kolikrát chtěl jsem vás sebrati, jako
tuto nauku, kterouž Kristus zvěstoval, aneb slepice kuřátka svoje svolává, a nechtěli jste,
raději značí celou ústavu, celé dílo Páně. Svědčí o tom ta jeho ku pohanům milostivost,
Soudem sluje, poněvadž naukou ?áně soudí kteroužto jich ač všelijak ve hříchy a mrá=
se o tom, co dobro jest a co zlo; poněvadž kety zatonulých od sebe, od lásky své a od
v si právo Boží ohlašuje azákon se jí projau spásy- oeodlončil a neodehnal, nébrž ke všem
dřuje, podle něhož lidé druhdy při posledním národům apoštoly poslal, všecky je přizývaje,
soudu rozličeni budou.. Ustava Páně, církev, aby ku stolování s Abrahamem se najíti dali.
soudí o tom, co dobro a pravo jest před Bo= Všechněm se propůjčoval Pán s láskou, aby
hem, a poslední výkon účinnosti Messiášovy kdež maličko dobra zůstávalo, k vyvinutí
bude soud. Národům, di, v*nese právo to, přišlo, & kdež doutnalo světlo, aby v plamen
všechněm národům, netoliko " idům; všem za.-: sc vznítilo a srdce jednotlivcův a veškeren
jisté měl dle Žalmu 9, 21, ustanoven býti za okres země aby zabořel ohněm, jehož Pán
konodárce, aby ku pravému poznání přišli na svět rozžehnont přišel. Luk. 12, 4,9. Byl
Někteří slovo soud „doslovně berou a o to jiný spůsob, než jehož proroci tytýž uží=
soudu veřejném vykládají, kte-= vali, o nichž čteme, že přísně na hříšníky
a na. veškeren lid dorývali, tresty Božími jim
epovědín či zvěstován byl., Avšak. vyhráželi, ano sami s pokutami na ně při-=

budoucněm

rýž skryt byv před národy skrze Krista nyní
vynesen,

kráčeli a jak Eliáš, i ohen s nebo na ně
svolávali, A opět ctíme jiný to spůsob byl,
než jehož se fariseově nadáli, kteřížto obraz
klamný o Kristu sobě utvořivše o něm, že
mocně veškerý národy jim pod nohy potře,
se marnivě nadálivl () té Páně tichosti koru
hlasu; trestá stlačené maid-otc a doutnaížcz'ho novaný prorok Z. 44, 5. vece: Započni
knotu nezahasá', Slovy těmi vůbec vlídnost, blaženě,pokračuj, panuj a kralujpro pravdu

výklad ten přeúzký nedosti prohlidákvýznau
mu slovce hebrejského mišl'at, které nejen
soud, nébrž i právo, spravedlnost značí.
Od úlohy Kristovy přechází prorok ke
spůsobu, jakym úlohu tu vyplniti měl,. Vece:
Nebude se vadit?: ani kříčeti, aniž dá slyšetí

.c..
..-a..

laskavost, dobrotivost Páně se navrhuje. "i“/cích,:o; tichost, O ni praví sv. Bernard (in cant,
a keř-íku nebude při něm, aniž hluku nějan s. 2,'8.): Pro tichost, která se o Toběhlásá,
kého tropiti bude, jakož ti, kteří sobě stou—= spěcháme za Tebou, Pane náš, slyšice, že

nezamítáš chudého a iepohrdáš hříšníkem..
ti, kteří. mocně, ba násilně domáhají se úmy= Ncštítil jsi se lotra kajicného, ani hříšnice
slu a účelu svého, Ne takovým. sptsobem plačící, aniž jsi hrozil se ženy v cizoložství
sobě Messiáš vésti bude, On říši svou bez ' postižené, ani učeníka, jenž zapřel Tebe, aniž
násilí, bez povyku rozšíří, ano tě bude ti= těch, jenž rliebe ukřižovali. Po vůni cností
chosti a lahodou tou se zaskví, jakou týž těchto spěcháme, Nebo kdož by se nebral

penstvo a posobenstvo všelijak sbírají anebo

prorok o něm předpovídá 53, ?„ an voce:
Jak: ovce veden jest a jak. beránek neotevřel
úst svojich.

Sleva 0 nedolomení tresti a nenhaseni til-»
cího knotu dvojím obrazem totéž vyjadřují,
totiž shovívavost a promíjivost Páně, za kte—
rou člověka hříšníka nezavrhne a neodpudí,
nebrž radeji k sobě přivábí a přitoulí nad
nestatečí jeho se slitovav, Leč dvojí to po
dobenství platí o celém také pokolení lidském,
kteréž o příchodu Páně podobalo se převelmi
tresti nalomené a doutnajícímu knotu, nepra
vostem a bludům zaprodánojsouc.- Pro ztrátu

dobré volavece Augustinna. B, 20, 230,er

za tím, jenž bludu zbavuje, nepravosti ukrývá,
v životě zásluhy uštědřuje a po smrtiodplaty

dává?

Tak sv, ,áatouš spůsob chování se Páně
vylíčiv udává posléze následek toho tento:
Až provede soud Ic vítězství a
doufat-a“budou. Smysl jest:
nauku, ústavu svou vítězně
vítězný ve všech národech .a
chod zjedná.

národové
Až soud
provede,
útrobách

o něj
t. j,
až jí
prů-=

V řeckém textu jest až foyer—=

hne t.. j, mocně vystaví ústavu svou; tak dí,
poněvadž zakládání a v skutek nvoděníevana
gelia se mnohými boji a nesnázemi “spojeno
bylo.. To jest, co dí Z, 2, 9., Že ujmeclfádu,

Wii

idaiěoš žitě, n.,-et.

kosedíěhá iěán ozdravnjě,

ažby položil veškerý národy za podnoží na,
hou svojich. Kraluje Kristus v církvi,
kdežto ustavičně Vyzývá.a přilákává k sobě
hříšníky, anat církev, jak tam Novatiáni a
Montanisté činili, hříšníků od sebe neodbývá
aniž jich zatracuje, něbrž spatřuje=li jenom
jiskerku dobré vůle v nich tlíti, útěchou,
lahodou a mateřskou láskou je k sobě přiva=
huje., Tudy účinek té lahody jeho jest, že
národové o Nčho nadějí ujmou t. j uvěří
v Něho, po Něm se jmenovati, jméno Jeho
vzývati budou. Jméno se klade za osobu;
budou proto v Něho věřiti a proto oddají se
Mu v službu, že skutečně tím ho býti shie=
dali, kým se nazýval, spasitelem světa.
Ostatně sluší přidati, že sz. Matouš slo—
va ta z proroka neuvádí do slova, nébrž po
smyslu toliko, jak to tytýž uného pozorova
ti, tudy se od hebrejského odchyluje, jakož
také od sedmdesáti tlumočníků odchoden jest.
Leč odličnost ta nemá té váhy, abychom ji
tuto zevrubněji vyličovali,
Povaha Páně vytknuv sv. Matouš k jiné
s íarisey nesnází Páně přistupuje., Praví :

22. Tehdy přiveden byl k Němu
posedlee slepý a němý a uzdravil jej,
tak že mluvil a viděl. 23. i žasli vši—
ckni zástupnvé a pravili: Není—ližtento
syn Davidův? 24. Fariseové ale uv
slyševše to řekli: Tento nevymítá dá=
blů leč v Beelzebubu, náčelníkovi d'á=
blů. 25. Ježíš pak znaje myšlení je
jich řeki jim: Každé království rozdě=
iené proti sobě zpustne a každé město
neb dům rozdělený proti sobě neostojí,
26, A. jestliže satan satana vymítá,
proti sobě rozdělen jest, kterak tedy o—
stojí království jeho? 27, A jámli v
]Beelzebulou vymítání dábly, synové vaši
v kom vymítají? Protož oni soudcové
vaši budou, 28, Pakli v duchu Božím
vymítání d'ábly, tedy dostihlo k vám
království Boží= 29, Aneb kterak mů=
že někdo vjíti do domu mohůtníka a
náčiní jeho pobrati, ieč by dříve svázai
mohútníka? A teprv dům jeho obiou=
lpí" 30. Kdo není se mnou, proti mně
jest a kdo neshromažduje se mnou, roz=
ptyiuje.

lí, 14, vypravuje., Shodují se zajisté udáa
losti ty vespolek až na maličkosti, .jichžto
sv„ Lukáš nedetekl.. On totiž opustit říci,
že nešťastník ten ďáblem posedlý Spolu slep
byl, a že oproštěn byv od d'ábelství spolu
prohlédl.,

]Přidává nad to týž sv., Lukáš o

vyhledávání od íariseů na Pánu nových divů
11, 38., vynechává ale výroků Páněo stromu
dobrém, o pokladu srdce a o dání počtu z
každého slova, co sv. Matouš tuto níže vv.
33—37.,klade a ostatek ještě v jiném pořádku
předkládá. Někteří tedy vykladatelé jiným
příběhem to býti se domněli, pravice, že pří=
běh ten raděj tožný jest s oním, jejž vypra=
vuje sv. Matouš výšeji ve hlavě 9, 32 Leč

větší díl za to má, že co Lukáš v li. kap.
vypravuje, za událost touž s naší u sv., Ma

touše se považovati-musí, any maličké ty
různosti nijak tožnosti příběhu vaditi nemo-=
hou. A s těmi také my držíme to, co sv,
Matouš vypravuje 9, 32., za jiný ač ovšem
podobný příběh kladouce, an nemáme důvodu

tvrditi,.že Pán zázrak na jednom člověku
učiněný nemohl také na jiném člověku uči
niti, aniž nemožno býti může, aby ďábel člo—
věky dva stejnou. trápil nemocí. Sv. Marek
nejkratčeji sobě počíná a vůbec jenom o té
otázce jedná, čí mocí zázrakové Páně dějí
se, příčiny, proč otázka ta dána byla, nepo
loživ'B,

22. nnc

_.

Již pak k výkladu části té přikročujíce
o některé věci kratčeji se vyjádříme, me=
houce'táhnouti se k slovům výšeji od nás
řečeným. Tak kdo Beelzebub byl a koho
synem Davidovým rozuměli, jsme již nahoře
vyložili 9, 2'Z. 10, 25., kdež ,. jak jsme již
dotkli, podobná udalost se vypravuje, an i
tam fariseové, když Pán uzdravil posedlého
člověka, pravili, že se to dále v knížeti ďá=
blů., Tenkrát Pán s nepřátely nenarovnával,
nébrž nad výtkou tou nešlechetnou se zaml=
čel. Nyní jinou měrou s nimi nakládá, an
již bez potýkání s nimi se ukol od Otce u
íožený provésti nemohl., Vinili Pána, že s
knížetem pekla Spolek má a ten v něm jako
bytuje pravice, že vymítá dábly v Beelzebu—
bu. Výrok v Beelzebubu více jest než sla—ze

Beelzebuba aneb Beelzebubem; tím zajisté
vymítání ďáblů se připisuje Beelzebubovi,
který skrze Krista, jak roubali se, d'áblyvy=

lhaní. Sv. Lukáš ll., 16., přidává, že nad to
znamení s nebo ode kána hledali nevěru
svou zastírajíce, jakoby ovšem hotovi byli v
Krista uvěřiti, leč že divově posud Kristem
činění jim nedostatečným se býti vidí, O
takovém divů na nebi hledání níže v. 38.
Jest otázka mezi vykladateli, zda pří-= řeč bude.. Ježíš ale, vece Matnuš dále, znaje
hodn, tato stejná jest s onen, kteron sv. Luk. myšlen-í jejich, ješte před Nina obviněni ová

? .

nom

Elit, mase,

lži“

%Éosediehe
žíla mámenie,

nebyli slovy pronesli, jim odpovídá odvolá- l mu černé? že jmenujete dobré zlým a zlé
vaje se napřed na zásadu všady a obecně ' dobrým. kladouce tmu za světlo a světlo za
připuštěnou. Ze nesvorností všecko hyne a ; mrakotn.. .les„ 5; 20. Sleva soudci užívá Pán
beze svornosti žádné obce a žádné rodiny v v témže smyslu., v jakém Je., 5 45. voce?
neobstojí o tom nikdo nepochybuje a pra— že Mojžíš na ně žalovati bude a v jakém
vda ta u všech národů v přísloví se vtellla slovo Boží sluje soudcem, obsahujíc v sobě
a vůbec průchod má. Svornost tuší., nesvore pravidlo? podle kteréhož druhdy nad námi
nost mrzí; pro svár a neshoda tratí lidé sven soud vynesen bude. Budou synové vaši,kte»
bodu, praví se u nás.. A podle toho Pán ří démony podle vašeho úsudku skrzejméno
zavírá předpokládaje., že satan astoupenstvo
Boží vymítají, na vás svědčitis že jste proti“
jeho, ač chtějí-ii králku svou provéstis svor— vědomí a svědomí sněmu o zázracích mojich
nosti pilni býti musejí. O vniterném satana smýšleli a z pouhé nenávisti o stejných pří=
a říše jeho stavu Pán mluviti se nepouští, padnostech nestejně soudili., Za věku Krista
aniž o stoupenstva toho mezi sebou svárech Pána, jak jsme napověděli, byli mezi Zidy zac
dotýkati hodlá. Co dí Pán, toto jest: Celou - klínači9 jenžto dábly vymítalig a fariseové se“
říší satana jeden úmysl vládne, a vebojová—— jimi co žáky svými zvláště honosilí. Dále se
ní Božího- království jedna mocná a silná to mocí jména Božího a JGSBÍÚSFlavius V
vůle proniká všecky přívržence téneblahořín starožitnostech svojich svědčí 8, 2.., že Elea-=
še. Již pak vymítání a vyhánění9 jímž dá zar nějakýsi před očima Vespasiana. synův
blové z těl lidských vyjití se přinucují., jest jeho a celého vojska z lidí poscdlých dábly
skutek násilný a ďáblové nerádi„ zdráhavě, vymítal. Podobně o tom, že Židé ve jménu
s bázní &.strachem a vzpíráním se vycháze= Boha Abrahamova., lzákova a Jákobova dá=
jí., křikáním a vzlykáním bezděčenství vyu bly vyháněli, svědčí sv. Justin (Tryí. 85. sv.)
cházení svého oznamujíce. Jestliže tedy sa— lren. (hen 2, 6, 2.) a Origenes (Cells, i, 22,
tam satana vymíiá., kterak ostojz' království d, 33), kterýžto poslední při tom spolu pra
jeho? Nebo pakli vůle jeho rozdvojena a ví, že i pohané při zaklínáních svojichjména
rozpojena jest, tedy on své vlastní stavení Boha Abrahamova, lzákova a Jákobova uží—
boří a svou vlastní říši podvracuje, čehož vali. Nemůžeme tedy pochybovati o tom, že,
do onoho ducha chytrého zhola pokládati dokud Zidé národ Bohem vyvoleny' byli, ii.——
nemůžeme. Na tom, že duchové zlí jenom dem mezi nimi svatým ďáblové od nich
násilí jim činěnému vstup/,já, záleží důvodění jménem Božím vyhánění skutečně druhdy
Páně. Násilí ale to a ta vítězná převládá poddávali se, ač _.,jak ze skutkův apoštol
od Boha toliko pocházeti může. To byl je ských 19, 23. víme? se to nevezdy stávalo.,
něbrž zlí duchové tytvž nad zaklínačí svými.
den důvod ., jímž Pán nesmysl. protivníků
vrch drželi.. Ostatně Pán„ jak již praveho, o
svých poráží.
Druhým důvodem jim Pán ukazuje.,kte úspěchu a práva těch zakliuačův se neprom
rak takovým proti němu řáděním fariseové naši., a z Josefa Flavia (dntiq. 8, 2. a Bell.
sobě sami odporem stojí, 0 též věci a-o těm ' 'Z, 6., $,) dovídáme se? že se při takovémto
že skutku rozličný a protivný úsudek vyná démonův vyhánění drahné pověry dále.
Musíme se tuto zmíniti o tom.,že někten
šejíce. 'Di: Jež—liv .Be'Zzebubu vymítám ďábly,
synové vaši 1: kom oymžtejí? Protož om?soude ' ří ze starých, a nových pak Maldenat syny
cooé vaše" budou., () svých zajisté synech, t. _ vašimi rozumějí apoštoly, jakožto ty., kteří
o svých učenících a žácích honosili se íario : ze Židů pocházeli. Podle toho Pán dovodí:
seevé, že ďábly vzýváním jmena Božího vy» Synové vašis t. j. apeštelé moji "v kem vys
háněti znají. Kterak tedy můžete, vece Pán, ' mítají d'ábly ? Nediž v mém jméně? Kteo
moíe vymítání ďáblův satanovi, vymítání d'á—; rak tedy můžete říci, že já ve jménu Belzee
blův ale od vašinců vykonané Bohu připi— bubově dábly vyháním? Když zajisté apo—
sovati? Pán nevydává se v 'rozbírání otázky, štolě moji mým jménem vymítají, ovšemi
v skutku—liž a s ůspěchem—liž Židé dábly vyn já tolikéž o své moci a vládě a svým jme
mítají, jí o své míře & váze nechávaje a nem je vymítám. Vykladaěi ti potom slova:
veda., jak říkáme, důvod z přípustkův; On Om" vaši soudcooe' budou () soudu posledním
raději z nadeslané možnosti skutkův či výo slyší potahujíce se k slovům Páně Mlt. 19'
mitek těch devodí, co v tom důvodu leží9že 28„ že apoštolů druhdy zasednou na dva::
_se totiž úsudek jejich vespolek hrubě potý náeti stolicích, aby soudili pokolení israel"
Jakkoli výklad ten na první pohled
ká, že velmi jest stranný a nepravý. Tudy ská. —-——
se zamlouvá9 vadí mu, _že Pán apoštoly své
přidává.: Om" soudce-ne' vaši budou. 0111 do"
káží a dosvědčí strannest _a nepravost souc— sotva syny t. j, učeníky (3 Reg. 20., 35
není vašeho, že říkáte černému bílé a bílé-—i 4; Reg 2? o..) íaris eův by jmeno—vah
Evana. sv. slot.
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Pain posedlého uzdravuje

Nyní pak již Pán ztoho odvětnje: Jeste-_
Zižejá, jakož vyvpřipustiti musíte, v duchu
Božím, mocí Bezi, aneb jak _má Luk. 11, 26.
prstem Božím (kdež prst jest smyslný Va
naočitý výraz působnosti Boží Ex. 8, 19. "Z.
8, 3., pokud se totiž naočitě jeví) vymítání
dábly, tedy přišlo království Boží mezi nás.

Jakoby řekl:

Tedy ovšem pravdu v

mám, když hlásám, že přibylo k vám

lovství Boží, či království nebeské; a
také pravdu mají lidé ti, kteří mne za
Davidova, t. j. za Messiáše drží.

nější jest.

Království Boží, poněvadž satan a Kriš—

stus spolu oheovati nemohou (2 Cor. 6,15),
nadesýlá svržení knížete světa s trůnu do..
12, 31. a stroskotání

M. 15. neustále trvá až do konečného svá—=

zání a nvržení jeho do propasti Apoo. 20,
3. 14., tudy dí Pán obloupí dům jeho včasu
budoucím.
'
Jiní domem či hradem satanovým roz
umějí ono zvláštní místo, v němž dábel se
usídlil, n. p. lidi posedlé; a jeho náčiním
tom či jeho nástroji slyší démony, jimiž on ač
krá-= svázán byv působí, kteréž mu ale usta—
tudy vičně se odebírají, z lidí vymítají a. do pod—»
syna světí posýlají. Leč prvnější výklad obec=

říše jeho.. 1 do., 3, 8..

To právě se ted' stává, a tudy íariseově z
toho poznati mohli, že Kristus jest onen v
proroku des. ii, 2—4. zaslíbený vítěz aonen
Silný, onen Mohútník, jemuž nic odolati ne
může. Proto vece Pán: Kterak může někdo
ejítí 1: dům člověka siláka. a odnětí náčiní
jeho, silám—lz" dříve nesoa'že? Potom teprv

oblonpí jej. dest to nový důvod, jímž Pán
potvrzuje, že v moci Boží aneodolatelně vya
mítá dámy, Báře podobenství, jímž důvod
ten odívá, od půtky, při nížto jenom ten
vnikne v dům nepřítele a orudí jeho se
zmocní, kdo jej byl dříve překonal a sobě
podmanil. To Pán na sebe obraeujo, při

_

Již pak Pán nesmysl a protiřekost fari=
seův dokázav zavírá: Kdo není pro mne,
ten proti mně jest a kdo nesbírá se mnou,
ten rozptyluje.. Tím Pán od zastávání sebe
zahýbá k obviňování fariseů, jejichž neroz=
hodně dosud mezi pravdou a bludem pova=
hování Pán trestá. Tvářiii se oni, jakoby ne—
přátelé Kristovi nebyli, nébrž toliko zákona
Mojžíšova a slávy Boží hájili. Pán ale jim
praví, že tím svým, jak se jim vidělo, ne
stranným sobě počínáním protivníky jeho
býti se osvědčili a spolu potvrdili'onu obec-=
nou zásadu: Kdo není pro mne , ten jest
proti mně. Právě oni byli k tomu povoláni,
aby lidstvo ku Kristovi, věrnému apravému
pastýři, co paseově prozatímní vedli a share-=

maždovali, jsouce učitele toho zákona, kterýž
docela jedině k tomu směřoval, aby vědomí
čemž prohlídá k slovům Jes. 49, 24: Zda—= takové o připravování eest pro Krista až
li-ž odjata bude od sil-ného loupež, a co za ku příchodu jeho zachováno bylo. J ešto ale
jato jest od mocného, bude-Zi oyproš'tě'no? toho úkolu neuznávali, aniž mu tedy vyho=
Toto dz' Hospodin; Jistě i zajetí od silného větí se snažili, stalo se, že vniternou nutno-=
orljato bude, a co vzato bylo od mocného, ; stí od své neutrálnosti aobojetnosti napořád
vyproštěno bude.. Mohútník ten či mohutný dále a dále od Krista se vzdalovali, až se
nepřítel jest ďábel; ten kdo jej svázal, ná;= ' posléze oetnuli na okraji a Krista ze spolku
činí mu odňal a jej obloupil a vyplenil, ano : s ďáblem vinice pravdy zhola odpadli. Kde
posud oblnpuje, jest Kristus. A doličování co učitel lidu, vece Pán, se mnou není a
Páně toto jest: Kterak bych mohl satanovi lidu ke mně nevede, ten proti mně jest.. Tu
to, co jeho jest, vychvacovati, kdybych nad zajisté není prostředku, bud' pro Krista
něho silou a moci nevynikal., a ho v oko» anebo proti Němu se ustanoviti musí učitel
vech nedržel? Proto, poněvadž skrze mne v té době, mlčetinemoha, nébrž rozhodnouti
do vazby dán jest, já ze vší kořisti oblou se přinucen jsa-Jest to jako když město nea
piti jej mohu. Domem či dle Luk. ll, 21.. přítel obléhá; tu všickni města hájiti po=
dvorem t. j. hradem ďábla, v němž on by vinni jsou, a kde toho nečiníobojetným' ostá=
dlí, jest svět, odkad se iknížetem světa voje, za zrádce se považuje.
jmenuje Je. lži, 49.; náčz'nín-i, osudím, oruo
Mimochodem. dotýkáme, že vykladači
dím

jeho čili jeho nádobím jsou

ské,

ježto v zajetí sobě podrobil a skrze

duše

lid—= někteří slova kde není pro mne () ďáblu roz-=

uměli, jakoby Pán pravil: kterak můžete

bludy, nepravosti a pověry v moci své udr— vy fariseové za to míti, že jsem ve spolek

žuje. Pán ale vniká v hrad jeho a nádobí

s ďáblem vešel, ješte ďábel všelijak lidi ode

jeho v kořist béře, již publikána, již veřej— mne odvraceti hledí. Avšak výklad tenvelmi

nou nevěstku, již zatonuleho ve hříších jest nedověcný, jak na oko se vidí, a tudy
člověka jemu vydíraje a všelijak lidi, aby z od vyvracování jeho co věci zbytečně npoun
jeho pout vynikli. namlouvaje, posiluje, pod= Štíme.
něcuje a vítěznými nad něho číně. Poněvadž
Toho ale pominouti-nemůžeme, že lPán
boj ten užpo vítězství nad satanem Col, 2, Luk.. 9, 30. a Mr. 9, 39. opak toho, co zde

Matouš šílí, žít—díl, ŠPosedle'hoFain uzdravuje.

ltd

tiší—SŽ, © hříchu neodpustnent

praví, díti zdá se. Vypravují tam apoštolě nom poli kořeňují se, jedním deštěm se
Kristovi, že muž, jenž s nimi nechodí, ve živí, jedním'žencem se žnou, jedno mlácení
jménu Ježíše Krista ďábly vymítal, že však podněkají, v jedné zdvíži se provívají; ale
oni mu toho zabránili. Načež ]Pán k nim: nesbírají se do jedné stodoly.
Nebran'tež jemu, nebo kdo není proti vám,
lPatrno ostatně, že dvojí větou Pán jednu
ten pro vás jest. Tu Pán zdá se lidi obou věc pronáší a věta druhá ojasnuje předešlou.,
jetné schvalovati, což u Matouše na našem
Nyní Pán vyvodí z onoho íariseův k
místě tupí. Avšak jiná věc jest tam a jiná Němu se chování a voce-:
tuto; tam jsou fariseové zarytí již Kristovi
nepřátelé a za svou povinností rozhodnouti
31, Protož pravím vám:. \Všeliký
pro Krista se mající: tuto ale muž, jenž v
hřích
a rouhání odpustí se lidem; Due
Krista věřil, ač dosud s apoštoly nechodil
aniž na té době byl, aby se bud' pro Krista chu ale rouhání neodpustí se, 32. A
bud' proti Kristu rozhodnouti musel.. Byla kdokoli řekne slovo proti Synu člově=
víra toho člověka víra počátečná, a tu Pán ka, odpustí se jemu; kdož by ale mlu—
nežádá hned dokonalosti, nébrž plní to, co vil proti Duchu svatému, neodpustí se
výše 0 Nem dí lsajáš prorok, že dýmajícího .
lenu neuhasí. Fariseově ale na místo co měli jemu, ani v tomto věku, ani v budov..—
v Krista toli divův jeho vídajíce uvěřiti, cím., && Bud čiíite strom dobrý a o—
netoliko nevěřili, nébrž ve všeliké anejhorší voce jeho dobré, aneb čiňto strom zlý
hanobení Cícho se prosýpali.
a ovoce jeho zlé, ješte po ovoci strom
Nežli dále se dáme, musíme ještě dvol— se poznává.. Bel, Pokolení zmijové, kte-=
jího připomenouti. Jedno jest, že onen po“
sedlý všem starým otcům byl obrazem hříša rak můžete dobré věci mluviti, jsouce
nika. Ve hříšníka domuje duch zlý, on jej zlí, nebo z hojnosti srdce ústa mluví.,
oslepuje, aby nepoznal pravdy a neviděl hří 35., Dobrý člověk z dobrého pokladu
chů svých; co jej ohlušuje, aby neslyšel slova vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého po=
Božího'ani Krista, jak jej ku pokání volá; kladu vynáší zlé. 36., Ale pravím vám,
co jej němým činí, aby nemodlil se ahříchů
svých nevyznával. Od toho ďábelství však z každého slova prázného, kteréž mlu—
vysvobozuje hříšníka milost Kristova, jenž viti budou lidé, vydají počet v den sou
ďábla upoutává, aby člověku, lečby sám dutý, 37.. Nebo ze slov svojich budeš
se k němu neblaze přiblížil, uškoditi new ospravedlněn a ze slov svojich budeš
mohl.

_

odsouzen.

Druhá věc, již dotknoutipřijdo, jost po—
Pán za příležitostí zlého íariseůkNěmu
znamenání s. Augustina oslovích Páně (šerm,
žl.) kdo není se mnou, proti mně jest. , To dí se chování vyučuje o zlobě hříchu proti
Kristus, vece světec, aby se nevěrníci a Duchu svatému, jehožto se oni dočíněli, zá
bezbožníci nedomnívali, že říše Kristova pro zrak jim provedený přičítajíce spolku Páně
bludařství, jež někteří pode jménem Kristo s Beelzebubem, jak toho sv. Mr., 3,30.zvlá
vým zarazili, rozdvojena a rozdělena jest.. ště dotýká. Jakoby pravil: Poněvadž vy
Nedí Pán: Který" jména mého neužívá, né" proti vlastnímu vědomí a svědomí zlovolně'
brž kdo semnou není, proti mně "jest. Není skutky moje ďáblu připisujete, slyštež proto
tedy království Kristovo rozděleno, nébrž výrok Boží ode mne, kterýž se vašeho vnie
lidé jenom usilují rozděliti to, co bylo krví terného stavu zvláště týká, že rouhání ošee
Kristovou koupeno. A na jiném místě (v. láká se odpouští od Boha, ale hřích a rou-=
ps. bí..) vecer Křest stejný máme, v tom kožníDuchu t.. j proti Duchu svatému se ne
se mnoujsou ; evangelium totéž čteme, v tom promz'jí ani tuto, ani na onom světě.
se mnou jsou; svátky mučnu spolu slavíme,
Ale cožjest hřích proti Duchu sv.? Proč
o tom se mnou jsou. Avšak nejsou docela neodpouští se? A zdali íariseově se skutečně.
se mnou. Vrozkolníctvz' nejsou semnou, v blu— hříchu toho již dočinili, čili teprv dočíněli?
dařství nejsou se mnou. Ve věcech mnohých Hřich jest ve větě té jméno obecné, rouhání
se mnou jsou, v nemnohých nejsou semnou. jméno zvláštní, totiž dotčený hřích proti
Ale pro nemnohé věci, v nichž se mnou ne— Duchu sv. slovy projádřený. Rouhatí se jest
jsou, neprospějí jim ty věci mnohé, v nichž tupiti a haněti Boha, Bohu lati a Jemu odo
se mnou jsou, V plevách semnou byli, ve perem se stavěti tam, kde Bůh právě nej
pšenici se mnou nebyli, l'sou pak plevybližny více působí a poznati se dává, a tudy kde
pšenice, z jednoho semena vycházejí, v jed== člověk jemu nejvíce pokloný dlužen jest,
aj
u s
.!

._—_

“laws líh, sí»psz. í“ hříchu neoěausíeěm; o vydání poctu a každého sleva,

čití , avšak jenom jako zázrakem.. Pro tuto
ač nepodobuou možnost církev sv. i za ta-:
poněvadž Duch sv.,:v útrobách lidských po— kové hříšníky se modliti velí, kteří povahu
znání Boha a zamilování pravdy a ctnosti tu na sebe všelijak břáti usilují.
Ale což to znamená, že Pán dí: Kdo
působí., Jest tedy hřích proti Bucho, sv. vě
domý proti vlastnímu přesvědčení odpor řek-ne slouo .protí Synu člověka, odpuštěno
pravdě úrupně činěny, jest zarytá půtka mu bude, kde ale řekne slovo proti Duchu,
proti Duchu sv., zaryté proti osvícení a po— nebude mu odpuštěno.? V čem záleží rozdíl
svěcení Ducha sv„ se zpěčování; jest zdrá— mezi mluvenžm proti Synu člověka a' mezi
bání se a vzpírání se proti působení milosti mluveném proto" Duchu sv. .? Rozdíl ten záleží
Boží; jest úmyslné v zarytosti a v zatvrze právě v tom, že při mluvení proti Synu šlo:
losti trvání a od milusti Božíse odvracování. očka, zloba hříchu nedošla té výše, aneb tě
Lidé té povahy podobají se nemocným na hloubí, která známkou zarytosti jest. Di Pán:
smrt, kteří netoliko všelikým lékem cpovr— Synu člověka, nedí proti Synu Božímu; z če
hují, něbrž všeho se ještě nad to podjímají, hož poznáváme, že o sobě nemluví jelikož Bůh,
aby zkázu svou urychlili., Tudy stav takový nébrž jelikož člověkjest. Již tedy ten mluví proti
příbuzen jest hříchu, jímž zlí duchové se pro Synu člověka, kdo sveden zevnější Páně ne—
vinili, z čehož vysvítá, že povaha taková slibností a lidské přírody Jeho nestatečí, o něm
nížeji smýšlí, než čím Pán skutečně jest, za
není žádného schopna odpuštění.
V této člověka neschopnosti k usmy člověka toliko ač výteěníka a proroka jej
slení sobě, v jeho ku pravdě odumřelosti, drže., Ten hřeší ovšemvelice, avšak hříchu
všelikého dobra nevšímavost' a slovem v tomu brána odpuštění otevřena jest, poně
jeho zatvrzelosti a proti všelikému pokání vadž nestateč lidské mysli jej vymluveua
vzdornosti záleží ta příčina, že hřích ten ne činí. Tak ti, co Pána pijánem vína Mt. 11,
odpustitedlen jest. Při jiných hříších. vá— 19. nazývali, ovšem na pokání dáti se mohli
šeň, náruživost, nevědomost, zatemnělost a podobně i jiní,-jenž všelijak Pánu na cti
mysli, nestatečnost, křehkost a jiné ještě utrhali.. Viděti to také při oněch, jenž Kri—
okoličnosti hřích a vinu ztenčují a zmenšují; sta ukřižovali & za něž se přece Pán mo=
při tomto hříchu proti Duchu sv., který na— dlil, aby se jim vina odpustila, jakož i sv.
desýlá úmyslně a vědomé proti pravdám Petr nevědomosti jejich to přičítá Act, 3, 17..
'Božím a proti milosti Boží se vzpírání, ta Kdoby ale proti Kristu, jelikož slavným se
kové výmluvy a takových výtáček není. Fan prokázal, mluvil, to by již úmyslné avědomé
riseové proti vlastnímu přesvědčení z nenáv rouhání bylo a tudy by hřích proti Duchu
visti, zášti a závisti, ač poznavše děly Bo- : sv. povstal. Při tom proti Duchu sv. hříchu,
žími býti, jež konal Kristus, ďáblu je připiš— poněvadž ráz jeho konečná zarytost činí
sovali a tudy proti Duchu sv. rouhali se, ovšem připomenouti sluší, že na nás nepři=
již již k té povaze-pospíchajíce, kde se smy padá určití, u kterého člověka hřích teu nei-=
šlení to u nich ustáliti mělo. Hřích proti Du= iezá se; to Pán jedině ví a Kristus ani
chu sv, přímé a vědomě se vzpírá a zpouzí tuto docela neurčuje zjevně, žeby se v něm
proti" Bohu a napřed se již odpuštění vzdává nalezalí fariseově, nébrž jich více vystříhá,
a odčít'. Povaha taková se rozličným spůso. a aby. v té povaze nezarývali se, varuje.
bem najevo dává, z čehož druhově hříchu Nebo- dí sv. Augustin, že o nikom do=
toho povstávají, U lidí, jenž se vně církve kud žije zouíati nesluší, an Bůh nežádá
nalezají, projevuje se vědomým odporem proti smrti hříšníka, nébrž aby se obrátil a žil
všem důvodům, jimiž se pravda Boží roz s. 71, 34.
umu a srdci lidskému zamlouvá; u členův
»Věkem.budoucím rozumí se vůbec věk,
církve ale vynořuje se vědomým vzpíráním v němž boj mezi zlem a dobrem přestane,
se proti působením a vnuknutím milosti Boží. anot dobro vrch obdrží a všady vládnouti
A to jest'ten hřích k smrti, o němž 1 Je, budeg- stojí mu na proti věk nynější, kde
5, 16..čteme, to jest to dobrovolné hřešení, po půtka ta'dosud trvá. 8 Kristem počal věk
němž nezůstává oběti za hříchy Hebr. 10, 26., tento budoucí a v zárodě' se nalézá již tuto,
tot hřích, z něhož není obnovy ku pokání jak i. království nebeské- či království Boží
Hebr. 6, 5.. Neodpustítedluým jest , no žeby Kristem se na zemi v časnostizarodilo. Ale
1Bohem scházela, ale že se člověku výminek poněvadž tuto na zemí ve věku nynějším
k odpuštění nedostává.
Ne žeby nevyhne-w— vítězství pravdy a ctnosti nikdy se dokonale,
tedlně se to státi muselo, ale že se to obyčejně docela a úplně neuskuteční, tudy očkem bu
stává; může ovšem "Bůh milostí svou člověka doucím slyší se věkování posmrtné, A Pán
takového od neduhu toho smrtedlného ulé slovy, ano" v tam ani o onam očku rozumí,
Sluje rouhání to rou/táním proti Duchu; se.
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že hřích ten ani na tam ani na onom životě
se neodpouští.
'
Z tohoto místa průvodno: l.) že jest roz—
díl mezi hříchy; 2) že někteří“ hříchově na
věky trestáni budou, nemajíce ani tu ani
tam odpuštění, čili že trestově pekelnívěčni
jsou; 3) že někteří hříchově na onom světě
po smrti odpuštění docházejí. Nebo dí Aug.
civ. 21, 24: Nebyloby pravdivě řečeno oně=
kterých, že ani na tomto světě ani na bu—
doučím nebude jim odpuštěno, kdyby též ně—
kteří nebyli, jimž-to ač ne na tomto, přece na
onom světě bude odpuštěno.
lieč vraťme se k tomu, jak Pán dále
ten rouhvaý fariseův nesmysl potíral, bora
podobenství ode stromu. Ca'-ate strom dobrý
a ovoce jeho dobré aneb číňte strom zlý
a ovoce jeho zlé, Což to jest činiti strom

dobrý?
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Podobně dosud nepřátelé církve sobě
proti ní počínají, ač dobré ovoce její, životy
svatých, ústavy blahočinně atd. spatřujíce a
chválíce, než přece ji nevěstkou Baby
lónskou a hlavu její antikristem jmenu
jíce„ Avšak blaze jí, že v tom utrpení ?áně
na sobě nese a k obrazu jeho se připo—
dobňnje,
.
Ale Pán bližeji k fariseům ono o stromu
podobenství zahýbá a dí: Plemeno zmiji či
ještěrčž, zlé, docela převrácené, ktera/e ma—
žete dobré věci mluvili, kterak pravý a sprava

vedlivý soud o skutcích mojich vynésti, zlí
jsouce, ant ze stromu zlého zlé ovoce se rodí,
a ze zlostne'ho srdce, ze srdce plného zlosti,
jenom zlé řeči a myšlenky pocházeti mohou..
Mluví Pán co skoumatel ledví a srdce. Proč
je plemenem zmijím, hadím či ještěrčím zůve,
již nahoře 3, 7, povědíno.. Slovem kterak můu

žete nepopírá na prosto, že by se to dáti
nemohlo; mohou zajisté polepšiti se a tudy
stavše se dobrými stromy dobré ovoce něsti

]Dle rozličného výkladu slova činiti v
různě strany vykladači jdou. Někteřína vlastní
a obyčejné slova toho význam tlačíce c ěi=
nění dobrých skutků od fariseův to slyší,
jakoby Pán pravil: Chcete-li dobrými býti
uznáni, čiňte dobré skutky, činíte-li ale skutky
zlé, tedy dobrými nechtějte vidění býti;
skutky pak nejenom dílo, nýbrž i myšlení a
řeči rozumějí se. K tomu výkladu velmipři=
léhá, co hned následuje: že strom po ovoci
poznán bývá.

a z plnosti dobrého

srdce

dobré

věc-z"vyná—

šeti. Ale to klade, že zlí jsou a ve zlobě
sve se zaryli a že tudy při takové povaze,
dokud jí nezbudon, jinak sobě vésti, jinak
mluviti a souditi nemohou, nebo, dí dále,
z hojnosti srdce cista mluví., an čím útroba
oplývá, tím ústa přetěkaji= Kdo dober jest,
ten z plnosti či pokladu, ze zásoby srdce
Leč jiným zdá se smysl ten chabým a sla— svého dobré věci, kde zel jest, ten zlé věci
bým býti a ti lépe slovo činítiberou místo řz'u vynáší, jak Pán hned dále podrobněji od=
kari, souditi, smýšletiastrom o Kristovi, ovace větuje.
Při tom mluví Pan _v pleonasmu, an
o Kristových skutcích slyší, Fariseové díla
Kristova t. j. divy Jeho za skutky dobré uzná-= klade: dobrý člověk z dobrého pokladu clo——
valianiž popírali, že se Jím dějí věci, jakých bre' věci vynáší, moha ovšem prostě říci:
nikdo co _svět světem. stoji neučinil; ale o člověk z dobrého pokladu dobré věci vy=
zdroji a žídlu, odkud se skutky ty řinuly, naší,
Dle jiných prý Pán předpokládá, že v
nedobře smýšleli a všelijak v podezření je
uváděli. K tomu jich ve smýšlení odporu , člověku obojí, i zlo i dobro, nalézá se, jeli=
Pán tuto prohlída a klade, že chtějí-li dů= kož mimo Pěna a Mateř Jeho není člověka,
sledně souditi a k obecněmupravidlu, že po v němž by nějaký byt sebe menší sklad zla
ovoci strom poznává se, státi, jenom mezi se nenacházel; a chce prý říci: v tom po=
dvěma dsudkoma střídati se mohou. Bud vaha dobrého člověka se značí, že on doo
totiž divy a zázraky “Jeho za zločiny pova— bra, an na opak zlý zla vyhledává a je vy=
žovati musejí, ješte o Něm samém tak zle naší. Věc sice pravdiva, leč Pán nyní k
soudí; bud, kladou—lidivy Jeho za skutky tomu neprohléda, tudy raději opakování slov
dobré a blahé, i Jeho samého dobrým a člověk dobrý a zlý za nadbytek a nadplněk
ovšem poslem Božím jmenovati a nznati “po-» považujeme, kterýmž ale souměrnost obvěty
vinni jsou. Nemůže zajisté studnice jedním se dokonavá. a protiva dobra a zla zračítěji
pramenem vodu hořkou a sladkou najednou se vyskýta,
vydávati'dak., 3, 11., aniž z hlohů se hro—
Avšak mnoho na tom záleží, aby člo=
zny sbírati mohou Mt. 7, 16.. Prostě tedy věk jenom dobré věci vynášel a tudy dobré
Pán dí: Dobré skutky dobrému původu, zlé řeči vedl. Nebo přidává. Pan, že člověk ze
zlému přivlastňujte; nebo jaké ovoce, taký všelikého slona prázněho počet vydá; čím
strom jest. Poněvadž ale zázraky dobrým více ze slov zlých a rouhavých, jakými se
skutkem kladete (v, 28) , tedy nemůžete o fariséové na Krista prosuli. Dovodí Pan,
mém s Beelzebuhem spolku mluviti.
jak očito, od menšího k většímu či od analek
!

itž
velkou

ltatouě Stil, Sim-31, © vydáni počtu. šumák,
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stará

pružný

nemalá

jest

miz——rozumu naskýtá, že řeči člověkovy jsou jako“

nost mezi vykladateli. Mnozí to slovo slyší
o slově zlém, lživém, rouhavém, z krátká o
pomlouvání & nepravdáeh; tak jmenovitě
sv. Zlatoúst. Jiní ale ostávají při vrodném
slova toho významu a slyší slovem prdzny'm
všelikou řeč zbytečnou, daremnou, neužiteč=
nou a nepotřebnou, která bližního nevzdě—
lává a ani mluviteli ani posluchačům ku
prospěchu neslouží. Tak jmenovitě sv., Je=
ronym, sv. Řehoř Vel., sv, Bernard atd., Po=
sléze jmenovaný světec praví, že prázné'
slovo jest to, ze kteréhož příčiny, proč jsme

jevynesli, udati nemůžeme,poněvadžz toho,
co nad počet jest, počtu klásti nelze. Tento
výklad druhý dopadnějším jest, an jistě Pán
vyššímu učil než fariseové 5, 21., Fariseové
všeho zlého slova užívati zapovídali. Pán
všeho daremného a neužitečného slova se
vystříhati velí-; ten zajisté jenom muž doko
f'nalý jest, kdo v řeči uepodklésá se Jak., 3, 2..
Každé slovo bezpotřebně vynesené na člol
Věka co marnotrace a nemudráka žalobu
vésti bude. Reč člověka jest pokladu a pe
nězům podobna, a slova jsou jako mince
útroby naší; jakož ale nelepo činí, kdo
marně penize utrácí, tak ani ten chvály od
soudce nedojde, kdo slovy plýtvá= Tudy z
podání se nás dochovala průpověd Páně:
Buďtež dobrými penězomě'nci.

Proto na kře—

stu dítěte v ústa se dává sůl,

© lonáěi,

aby značilo

se, že řeč jenom moudrá z úst našich vy—
cházeti dlužná. Tudy Eccli. 28, 29, veee:
Udělej ústům svojim zámky; zlato své a
stříbro svě olej a slovům svým učz'ňváhu a
ústům svým uzduv a. pozorní,
aby se nepo—
klesl jazykem., Reč tvoje , dí sv.. Ambrož,
plyň o břeka'ch a na pobřeží se nerozlývej,
aby tam bláta mena-brala.
Důvod toho slov svojich ostříhání dává
Pán, an dí dále: Ze slon svých budeš ospraa
cedlněn a, ze slov svojich budeš odsouzen.,
Zde lPán o samých slabe-ch mluví podlé toho,
poněvadž o rockových řečeok fariseů se pro—

nášel; avšak skutkův při tom jakož ani žá=
dosti nevyjímá, o čemž na jiných místech
se místněji byl projádřil u p. o myšleních
a žádostech výše 5, 8. “21. atd, a níže 25,
34. nn,. o skutcích. Leč i to, že sama řeč,
již člověk pro svůj život na tomto světě

vedl, k odsouzení aneb k ospravedlnění po
stačí, jistou mírou pravda jest. Člověk mluví
jakým jest, řeč a mluva jeho jest obraz po=
vahy jeho. Poznáš po vřavě, co ve hlavě.
Bylinu po vůni, ptáka po pěší, člověka po—
znáti po řeči. Co v srdci vře, vústech kypí.
Každá straka hyne od svého jazyka; to jsou
přísloví, jimiž se pravda ta sama prostému

protokol, jejž sobě sám píše a podle něhož
pře jeho na soudu Božím rozsouzena bude.
Následuje nyní vstavek a mezimluva,
která s předešlým nesouvisí logicky, nébrž
jen časně a historicky a jejíž příčinaz ohol-=
nosti té vzata, že se za Pánem zás'tupové
hrnuli, a že se jim nových zázraků s nebo
zachtělo.. Tudy dí sv. Matouš: Tehdá',

38, Tehdy odtušili Mu někteří ze
zákoníku a fariseův řkoucez- Mistře,
chceme od Tebe znamení u'vidětil 39,
On pak odpověděv řekl jim: Pokolení
zlé a cizoložné znamení hledá, a zna
mení nebude dáno jemu leč znamení
Jonáše proroka, 40., Nebo jako byl
Jonáš v břiše žraloka tři dni atři noci,
tak-bude Syn člověka v srdci země tři
dni a tři noci., dl, Muži Ninivští vsta=
nou na soudu s pokolením tímto a od=
soudí je, protože se pokáli na kázání
Jonášovo, a aj, více než Jonáš tuto,
42. Královna jihu povstane na soudu s
pokolením tímto a odsoudí je, poněvadž
přijela od končin země uslyšet moudrost
Salomounovu; a aj, více než" Salomona
tuto,

Spojitost jak jsme pravilihistorickájest,
jak i sv.. Luk, il, 315,16.,nasvědčuje, an praví,
že jiní znamení s nebo hledají, když fariu
seové druzí se Pánu byli urouhali., Nedobře
tedy někteří vykladači logickou spojitost s
předešlými věcmi býti tuto stanoví za to man
jíce, že někteří z týchže fariseů, kteří se

Jemu rouhali, teď domluvami jako jati bývše
ihned s jinou výmluvou se vytasili a tu žá—
dost na Pána vznesli. Jako by říci chtěli,

že hotovi jsou Jej co Messiáše přijíti, jestli
že jenom většími než dosud divy se jím býti
prokáže; nestačili'prý jim divověPáně, jimiž
dosud Synem Božím se býti osvědčil. Leč
jak praveno, sv. Lukáš 11, 16. zdáse nasvěd=
čovati tomu, že jen historickým během, ne
však vniternou logickou vazbou spojenýjsou
řeči a odmluvy ty s předešlými.
Zádali znamení, to jest divů, co činů'v
takových, z nichžto věc vyšší se poznává,
totiž to, že Pán skutečně Kristem jest a že
Bůh Ho poslal ; žádali znamení s nebe, aby
snad jako druhdy mana pro Mojžíše (Jo. 6,
32), oheň s nebo pro Eliáše (3. Beg 18, 38),
hrom a blesk pro Samuela (1. lil-eg. ?, to)

[gatonš

Bill, aaa—na. ©)lonášíi, Nlnfvlíeeb a krá ovne Sabejskě.

aneb dokonce jak zastavení slunka pro J'osuu
(10, 13) svědčila. Neměli smyslu pro veškerý
ty zázraky, jež Pán byl k obložení sklíčea
ného lidstva učinil, &.jimiž právě nejvíce do
brotu a všelásku Otcovu na sobě obrážel a
spatřovati dával, tím podle předpověděnípro—
rockých původ svůj božský osvědčujíc. Na
to jejich zázrakův a divův s nebe se dovo=
lávání odpovídá Pán, že to pokolení žlázna
mení hledá, ale nedá se jemu znameni, leč
znamení proroka Jonáše, Zlým a cizoložným
pokolením je nazývá, užívaje výtky u proro—
kův obyčejné; proroci zajisté Boha co chotě
a lid co vyvolenou chot' jeho vystavují, která
jedině choti svému se zaslíbila, avšak poně—
vadž k jiným bohům se obrátila a jim slon-v
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Leč Pán ne naprosto ane zhola jim znaé
mení dáti odpírá, nébrž ono jenom zvláštní
s nebe, jakéhož se dožadovali, vyjímaje dí :
Leč jedině znamení proroka Jonáše jím dáno
bude., Odchodno bylo znamení to Páně jim
slíbené od onoho, jehož žádali; oni žádali
s nebo či s hůry znamení, Pán jim dává.
znamení z dola Ef. 4, 9.3 oni žádali divů,
jakéž ze Starého Zákona znali, „Pánjimdává
ten jediný ve svém spůsobu, ale také jediný
ve své působností a vážnosti, jehož neznali,
jenž jim ale záhy bíledně ozračiti se měl.
Jaké by to znamení bylo, Pán tudíž vykládá,
že totiž jako Jonáš byl tři dni a tři noci v
břiše ryby veliké, žraloka, takiOn, Kristus,
tři dní a tři noci. bude v srdci t., j vnitřku
země. V srdci země dí ?án, poněvadž se
táhne ku prorokovým slovům Jon. 2, a. že
v srdci moře potopen byl, Dále dí o sobě,
že tři dní a tři noci v zemí byl, ač toliko
dvou dní zasáhla třetí celý jest ležel, Tak
mluví dílem problídaje ku rčení prorokovu
Jon.. 2, l. o němžto se praví, že byl tři dní
a tři noci v břiše žraloka; dílem že. užívá
obyčejného u Zidův počítání, kteří den a
noc spolu za jeden nerozdílný článek času
považovali a rčením tím tři dní a tři nocí
tolikotři obyčejné dni rozuměli. Tudy noci

žila, nevěrnosti dopustila seatudy cjzoložila
Jcr. 3, 8. Po zajetí babylonském Zidé sice
v modláíství neupadli více, ano za Macha=
beův víru hrdinsky zastávali a životem ji.
pečetili, Ale teď po přibytí Krista P., pra-a'
vého chotě lidu lsraelského 9, 15., jenž se
jim takovou láskou a vlídností namlouval &
zamlouval (11, 28. 23, 37), zatvrdili se a
spěčovali se chotě toho přijíti, ano Jej vystra
čili a usmrtili a v hanebnější, těžší a tužší
cizoložství padše každému svůdci a lžepro—
roku propůjčiti se hotovi byli (24, 4). Po—
dle vykladatelů jiných slují tak Zidé, poně ode dne oddělovati a přísně na slova ta ina—=
vadž od víry, pobožnosti a dobrých skutků léhati- nesluší a zbytočne .utíkati se kn počí-=
Abrahama, otce svého, vypadli, jak i Pán táni dnův a noci u Rímanů obyčejnému, po=
Jo. 8, 39—431.toho dotýká, Píípadněji ale dle kteréhož odpůl noci den nový počínal;
první výklad přiloží, Leč o tom již na hoře to sice tři noci a tři dni se zasáhly, přece
praveno.
ale musí díl za celek vzat býti., Srdcem ze=
Tuto se táží vykladači, proč lPán divu mě netoliko hrob ale i podsvětí a předpoklo
lidem těm odpirá, jcšto potom přece mnoho se značí, jak již z toho patrno, že písmo o
zázraků byl konal, a proč alespoň neučinil, jediném Kristu rčení toho užívá.. Zidě ovšem
jak tam u sv.Jana 5, 36. 10, 25. 14, 11. kdež 2 tenkráte slovům Páně nerozuměli, avšak měli
na skutky, jež činí, co důkaz vyššího pojití , tomu později vyrozuměti, jak dí Pán do, 8,
svého se odvolává? Jest toho nejedna pří— 28. Když povýšíte Syna člověka (na kříž)
čína. Jedna že íariseové divil se domáhali tehdy poznačte, že já jsem., Znamení, jež jim
z nějakého vzdoru, práva kžádosti té nema.= Kristus dal, byl zázrak a proroctví spolu;
jíce. Zic- jsem., dí Hospodin u Ezecb. 20, o proroctví ale víme, že tenkrát když kvypl=
2., že neodpovím vám. Vzdoru tomu, jejž nění přicházejí, teprv v plném světle se
ozvláště slovem chceme pronášejí, chceme vyskytují a že tenkrát teprv smysljich pojat
totiž viděti znamení od Tebe, nemělo se vy= bývá. Výkladn ostatně slova ta nepotřebují
hověti, aby člověk své naprosté od'Boha od nyní, an vzkříšení Páně již nám smysl jich
vislosti vezdy pamětliv zůstával. 'l'ím více otevřelo.
Předobrazem a náznakem vzkíesu Páně
pak jím Pán odepřel divů činění, poněvadž
všemi, jimiž se prokázal, zázraky o důsto= byla ta Jonášendalost, Veškeři zajisté pří=
jenství jeho messiášském se přesvědčiti nedali, běhové Nového Zákona, jak výše praveno,
ovšem pak by se z těch, ježby jim k vůli své obrazy, předznaky a předvésti v Starém.
byl nyní učinil, tolikéž jenom v zatvrdilosti Zákoně mají, jak ve přírodě již v rodech
více byli zarývali, Zázrak zajisté, ač v sobě nižších naznačení a .předoznámeni bývají
samém jistým a neomylným jsa důvodem, rodové vyšší., Tudy největšímu a nejdováž—
přece iná-li člověka přesvědčiti, předpokládá nějšímu příběhu Nového Zákona, vzkříšení,
dobrou vůli, vnímavost aschopnost mravnon, nemohlo se takového prorockého náznaku
již se ale těm, kteří tuto divů těch žádali, nedostávati. a tím byl Jonáš, . jenž v tom
zhola nedostávalo.
'
svém skrze tři dni v žraloku trvání podou
..“—_—

stažené na,

dBm—dž,© řídiniviteoh s doslovně Salve-jekt,

hiznon ?áně stal se, ne ve všem se Panu
podohav, něhrž v tom jedlne, ceho Pán tuto
dotýká,

-

_ „ ,

)

soudu s pokolením tímto a odsoudí je, po=
i
:

'

3; to., pro-c fan znamení vzkříšení sveho

.gd jiných divů odlučuje, netěžko nahlížeti.
Divove jiní byli význakově a výpryskově
netoliko moci Kristovy, něhož ozvláště lásky
Jeho, jeho vlídnosti a člověkolibosti, Act. 10,
383 vzkříšení jeho jest oznakem vlády, moci
a bohorodnosti jeho, Také tím liší se druzí
divové ode vzkříšení, že vzkříšení Páně jest.
hlavitý podkladek a základný kámen celé
křesťanské víry, než o jiných zázracích Páně
tou měrou říci se nemůže, Rom. 1,4, i.. Cor.,
14, 15. lProto Pán k tomu znamení co pou
slednímn a nejvyššímu farisey odesýlá, aby
pováženírn jeho a jeho za znamení Božské
Kristovy moci přijetím co posledním útoc
čištěm ještě spamatovati se a zkázy věčné
ujíti mohli.
Nyní již Pán v násiedující řeěidoličuje,

!

něoadž zažádat oď končin zem-ě usíysjet mou
drost Šalomounova; a, aj vžcvonež Salomona

tuto jest., dakohy pravil: Zena cizozemka,
královna přemohútná, z nejzazších končin
přišla, aby slyšela moudrost Salomounovu,
moudrost jeho zemskou i lidskou, aniž mo—
houc od něho nějakých divů dověděti se, a
uslyšíc ho zvolala: Blaženi jsou sluhovétvoji,
kteří obklopují tebe a slyší denně moudrost
tvoj-z,"3. Reg. 10, S.,;

tuto ale Zidé,

národ

vyvolený, a mezi nimi zákoníci, učenci v
písmě svatém vycvičení, ano učitelé zákona,“
Pána, jenž Synem. Božím se býti osvědčil, o
Němž tolikerá proroctví zřejměpředpovídala,
jenž toli zázraků činil a božskou moudrost
přehojně a proudné vylíval, přese všelikou
vlídnost, lásku a mohutnost jeho, jakou se
jim propůjčuje, přese všeliké věčného spa—
sení jim nabídání, nemusejíce za Ním putovati,
něhrž přítomného Jej majíce, _zamítají a za
že plemeno to zlé jest a cz'zoložně & činí to vrhují. Ovšem pak což jiného jich čeká, než
přirovnáním Židů,—spohanskými za časů Jo= osud, jenž zastihnul města Chorozaim aBet—
nášových nad míru zamřelýrni a pokaženými saidu, jimž hůře se povede na soudu ež
Ninivany či Ninivity, při tam pro bližnost Sodomě a Gomoře (výše 111,is.), neb cím
a podohnost kn většímu dolíčení příklad kyá- , větší milosti, davy a prostředkové, tím větší
lice Sabejskě uváděje. Jonáš prorok a Sa— odpovídání, tím tužší soud. To jest důvo=
'
iomoun král představují úmluvu Starého Zá— dění Páně.
kona, její moc a moudrost, kterou nad ostatn
Zbývá zastaviti se ještě při jednotlivých
ními národy veškerými vynikala. V Kristu výrazech některých a poznamenati, čeho jsme
ale nejenom proroctví a království, moudrost pominuli. Dí-li se vstanou na soudu, prohlídá
a mocnost spojena jest v plnosti, nébrž Go se k tomu, že žalobníci a svědkové na son-=
neskoněeně nad to více jest co Syn Boží. dech prožaiovati a svědčiti majíce povstávaii,
O prvním příkladu dí: Muži nín'ívští osta— jak z Mrkí íd, 57. patrno jest, “Věcov—li
Pán
nou na soudu s pokolením ití-mio a odsoudí o Ninivitoch a o královně, že odsoudí Židy,
je, že se ka'lž na kázcmž Jonášovo, a aj, více neroznmí tím, žehy na posledním soudu ú:
než Jonáš tuto. Pán důvodem od menšího sudek co sudí vynášeti měli, néhrž odsoudí
k většímu vedeným dokazuje, jak veliká je příkladem svojím, dokážíce, že mnohem
pokuta připadne na ziě lsraelity.. Obyvatelé menšími dobrpdíními oblomiti se dali, než
Ninivetští se obrátili na siovo proroka, jehož jakových se Zidům dostalo. Odsoudí je v
neznali, jenž před nimi divů nečinil, Boha tom smyslu, v jakém písmo dí Sep. 4, 16.
praveho neznajíce a v pohanství jsouce zas Odsuzuje spravedlivý mrtvý Zcezbožněživě. Na'e
'nředlí, činili pokání sotva proroka vyslyševše. nice bylo město proslulé a jak písmo dí ta—
Židé ale usmysiiti se zpěčují, ač toli divů kové, že člověk ke schození ho tří dní po—
spa-„„řivše,tolikrát napomínáni, tolikrát z pí třeboval a že v něm bylo více, než sto dva——
sem Starého Zákona usvědčení, tolikerým cet tisíc nemluvňat Jon.. 3, 3. d, 10, tak že
ode Pána dobrodiním ohmyšleni hyvše. A obyvatelstvo jeho nade dva miliony se pon
přece jest ten, který s nimi mluví, je obr » čítalo; trhovníkův jeho bylo více, jak dí prow
cuje, divy tvoří, Pán, ješte tam sluha byl. rok Nabi-“B, 16. nežli hvězd na nebi. Krá—
1 může-di jinak býti, leč že ti Ninivaně po= lovna sahejská jižná, kterému náležela ná—
vstanou na soudu proti pokolení tomu a od rodu, Arábům—li či Abyssinům, o tom
soudí je? To prvý příklad, vzatý od Jonáše. posud spor trvá; die jedněch Balkis, dle ji
Druhý příklad béře od králice Sabej— ných Malqueda sloula. Byla v Arábii a byla
ské Čili kráiovny jižně; jížnou dí, že přibyla v Ahyssinii Saba či Sabea; v hebrejskémja—
do dernsaiěma od jihu, kdež nad valným zyku rozliěnon sykavkou se jedna od druhé
prostranstvím vládla. Ziporovnává Pán. Zidy ve vyslovování různila, leč toho rozdílu Rem
svého věku 5 králíci onion a Sebe se Salo- , kové nemajíce a oboje jméno stejně píšíce
monnem, an dí; Kráíoona jihu povstane na zmatek jsou a nejistotu v tu věc uvedli.,

lta—tousldi, dle—etl. o nečistěan duchu
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jemu v porobu dostal se, v tom“velmi rozchodni
jsou od sebe. Novější exegětí čas, -v němž
Zidy zloduch posedl, počítají od doby, když
a zpátky tří let potřebovaly, a tudy zřejmo, se v modlářství vydali a zloduchem tím,
proč ]Pá-n dí, že králice ta z končin země který je opanoval, slyší modloslužebnost,
ku které oni ustavičně naklohovali se,
přišla, & Reg. 10. Teil 0 jednotlivostech..
Nyní Pan příkladem vysvětluje příčinu, aniž jí zbyvše, až Bůh je do zajetí Baby—
pro kterou Zidě na soudu od samých poha lonskeho převedl. V tu dobu pak dle vy—
nů zahanbeni budou, Di:
kladačů oněch- duch ten zlý od nich odešel,
. anot modlářství a všemu pohanství jsou výn
41.3,Když pak nečistý duch vyjde host dali, školy pro vyučování zákonu Bou
žímu zarazili, zvláštní stav zákoníků, lidí
od člověka, chodí po místech suchých zpytování zakona za úkol života sobě posta—
ledaje odpočinutí a nenalézá. 4.4. 'l'eh— vujících, povstal a nad to za Machabeův
dy dí: Navratím se do domu svého, takměř věk vroucího pro zakon nadšení a
odkud jsem vyšel, A přijde" nalézá, jej první lásky a zanícenosti vznikl, Ale potom
prazný, vym'etený a ozdobený., 415,Tehdy prý mravně zkáza taková„ jaková. nikdy
před tím, lidu toho zmocnila se, dobrý řád
jde a běře sedm jiných duchů ssebou utuchnul, bludové se vloudili, zákon Boží
horších než on, a ,vejdouce přebývají scestným učením. k zatemnění přišel, pocta
tam. i stávají se poslední věci člověka Boží na roztrhání se octnula a podstatnzívya
toho horšími prvních., Tak bude i pou štěrbování u víře se jevila tak, že veškeren
stav Zidovstva za věku Páně se podobal do—
kolení tomuto nejhoršímuo
mu vyprázněnému, napohlednými, lichými
“V obrazu tom vyličuje Pan stav zlý isra— toliko skutky upravenému, ale uvnitř docela
elskěho lidu a předpovídá jim pokutu, jenž zapustlému a zařícenému. Načež ďábel sedm
na ně připadne. Smysl vůbec a vcelku zřeje. nasobně ducha celého naroda opanoval a
mý jest a nauka odtad plynoucí, že po učí—» stav jejich mnohem se zhoršil, až v tu za—
něnem pokání opět do předešlých hříchů pa— rytost a zaslepenost upadli, že Syna Božího
dati mnohem horší stav působí, sama do očí na kříži usmrtili. ——Výklad tento na pohled
bije. Stav lidu israclskěho byl napřed ne— velmi vhodný se býti vidí a tudy toli vykla
mraven a zlý, potom povaha lidu Božím říc— datelů se k němu hlasí., Ale vadi mu, že význa
zením se napravila, duch zlý z něho vyhnán, mům Slov poražený,vymeteny'a ozdobený se příčíq
Gen,

lil—,28. 29, se podle Saby klade Olír

řadě se, že nedaleko sebe hledati semusejí.
Lodě Šalomounovy na cestu svou do Oííru

vymítnut a vypuzen, utroha lidu milostí Bo
ží ozdobena, upravena a okrášlena byla, Ale
dobrý stav ten nepotrval, nébrž. poněvadž se
lidu v tom Bohu sloužení a kvěcem věčným
se přivinování zastesklo, stalo se., že zlý duch
onen navrátil se a stav předešlý zlýa hříšná
lidu povaha sedmkrate horší se stala. Smysl
ten docela ku spojitosti a úmyslům Páně při
léhaje ode všech vykladatelů co samozřejmý
se shodně vystavuje, l v tom se vykladaěi
ve shodě nalézají, že Pan mluvě o posedlosti
lidu ďáblem, nemluví o skutečné tělesné, nébrž
'o mravně a duchovníposedlosti, jak nezřídka

slovce prázný o práznotě a zbavení milosti
Boží a ctnosti vykladaje a dvě ostatní slova
o hříšnosti člověka proti spůsobu & zvyku
mluvení bera.
'
]Proto raději se k jinému přivinouti sluší
výkladu, jenž přirozené slov dotčených povaa
ze vyhovujíc, slovo prázný o upraznění se
ode zlých duchů a nezabrání jimi domu, a slova
cymetený a ozdobený o upravení a ustrojení
naroda toho poznáním Boha, o vědomosti
věcí Božích, o vzdělání v těch věcech, 0 za-'
chovávaní obřadů vnějších co zvláštních ozdob

a výsad a což ještě toho jest, rozumíaslyšt

se děje k. 1). do.. 6, 70. Zdalíž jsem vás dva— Lid. israelský vyšed z Egypta

náct nevycolc'l a jeden z vás ďábel jest, a 8,
44; Z ďábla jste a chtíč-'ootce svého provésti
chcete.

_

Tím více se vykladatelé liší v tom., jak
by jednotlivá slova se slyšeti a podrobněvy
hladati měla. V tom sice jednosvitně shodují
se, že člověkuposedlěmu, potom ducha sprog
štěnému ale znova a hůře jím opanovanému
lid israelský připodobňuje se; ale kdy lid

ten od ďábla ovládán se považuje, kdy a
kterak toho zloducha zbyl, kdy pak opět

byl podle to—
hoto lepšího výkladu Boha odcizen a tudy v
moci a vládě ducha zlého; když přijal na
hoře Sinaji zakon Boží a se Bohu ku po—
slušnosti zaslfoil, tehdy vypuzen a vyhnán
byl ďábel z lidu toho a dům prazeu, útroba
lidu sproštěna byla oné zlé vlády, nad to
pak všelikým požehnáním a přemnohými před-=
nostmi a milostmi obsypána jest, což připa—
dá k slovům ozdobený a oymeteny'. Avšak zlý

onen duch z lidu vypuzený'vniterným nep0=
kojení zmítán jsa ana pouští, to jest o se—

13,85

hiatous nu, 42—45:

il) ueěisiěn duchu

maté bez .panování nad lidmi, bez pokušoa dílem pro svou k oschlým, urupným, hro—
zným, divokým, nocovým místům příbuz—a
vání &.k zlému jich navádění ostatinemoha,
hleděl všelijak vrátiti se do příbytku přede nost; pročež se zlým duchům pustiny Tob.
slého a jej opanovati všemožně usiloval. i 8, 3. Bar. 4, 35, Apoo. 18, 2. a jámy a
nalezl dům ten u Zidů'v sice prázný, žádným hrobové (výše 8, 28,) co obydlí připisují. Na
duchem zlým nezaměstnaný, nad to milostmi poušti se plahočí a' bloudí duch zlý, Svět
a dary obdařený, avšak otevřený a neostře= hmotný jest obrazem světa duchového, apo—»
žený. A to jemu podnět dalo, to lákalo jej vaha světa duchověho zračí se ve světě
a v tom on slávu svou položil, zmocniti se hmotném. Bezvodé pouště a rozpadli. města
znova domu toho, což učinil sedmkrát větší sličné se hodí k zlo-duchům, jenž nejsou leč
silou na ten dům se obořiv, v němž se mu nějaká. duchovna zbořeniště a zříceniny.,
také proto zalíbilo více, že nyní ozdob těch
a okras domu ke své službě obrátiti a nad=
Dílem ale obchází duch zlý místy těmi,
užití mohl-..Proto byla povaha lidu toho mno= poněvadž opovržen byv hned kam se octa
hem horší než před daním mu Zákona, zvláu nouti nemá„a tudyvnepokojisvěm hledá, kte=
ště pak ted' vezdy více a více se kionila ku rak by opět jiného a možna-li předešlého
věcem posledním, jenž přijíti měly, více a obydlí dosáhnouti mohl.; jedině zajisté, ač
více do propastného hřezu a kalu zabřidala. jestli které, odpočinutí satanovo jest, když
až posléze se otvor nad jámou tou přiklcpil, člověka zmocní se a pod panství jej sobě
Tot jest vesměs smysl této části. Tov-» podrobí, necha vněm vůli, záškoduost azlobu
muto výkladu velmi nasvědčuje obraz onen svou provésti. A tudy jemu lidí práznu býti
lidu israelskěho, jehož se u proroka Ezech. pravým vyobcovánírn a vyhnanstvím jest.
16. dočítáme a ve kterémžto se oznamuje Sv., Jeroným to diabla bezvodím se plahou
předešlý bídný a zamřelý stav jejích, potom čení vykládá o jeho u pohanův obcházení,
dobrodiní, jimiž od Boha ozdobení byli, se kdež potom, poklidu a pokoje pohřešiv a
vyčítají a posléze jich ncvěrnostapohažendst
vlády pozbyv, když pohané se byli ku Kríž-=
se vyličuje. Di tam HOSpodin: Oznam lidu stu obrátili, se rozhodlai vrátiti sele těm, odu
ohavnosti jeho a řekni: Rod tvůj z okanu— kud dříve byl vyjíti musel. On běře sedm
nejsky'ch; když -jsi se narodila., nebylas v kou duchů sebou, dí Pán., Pro rozmnožení své
peli obmyta ani plěnkami obvinuta, neslitovalo sny činí to, dějí někteří vykladači, věda
se nad tebou žádné oko a povržena jsi byla. sebe sama s to nebýti, aby domu toho se
Tato část líčí stav lidu před jeho zalid Boží zmocnil; v čísle sedm jest počet určitý IDIÍ=
vyvolením a jeho na Sinaji od Bohasobě zau sto neurčitého a číslo plnosti na osvědčení
snoubením. Dále dí: I šel jsem já Hospodin veliké síly. Sedm zlých duchů se klade
mimo tebe a prostřcl jsem oděv svůj na tebe, proti sedmeru svátostí a sedmi darům Ducha.
vešel jsem o smlouvu s tebou, umyl- jsem toho sv., aniž tedy na počty tý velmi tlačiti, ja=
a odil jsem tě oděvem rozličným, ozdobil jsem hož ani toho těsniti nepřijde, že duch zlý
tě ozdobou, dal jsem náramky na ruce tvé a sedm duchův povolal, aby s ním tam bytou
točcnici na hrdlo tvoje. [ ozdobena jsi zlatem vali; nema to jiného významu, leč že stav
a stříbrem; běl a mod jiďala jsi a krásnas toho národa, člověka, té obce atd. vezdy
učiněna přiliš velmi. .d. roznesla se Jméno tve" horší bývá, který vyniknuv z nepravosti na
po národech pro sličnost tvou. Oddíl tento čas., opět a zas v ně upadá. Člověk nej=
zří k tomu, co lPán' v evangeliu dí, že prázen lepší, pokazí-ii se, nejvíce se pokazí a kdo
učiněn ten dům, vší bídy prost, vy::aeten a povstav z nemoci opět odnepadl, tomu se již
ozdoben všemi ohrasami. Posléze slova proro= netuší. Tudy dí 2., Petr.. 2, 20. Jestliže ti,
kova, jenž následují v., lb. 16. I vilnila jsia
kteří poskvfrn světa ušli, opět jimi přemožení
vilnosti svou jsi se pocestne'mu každému pvopůj bývaji, _stávají se věci posledni horši nežii
čooala, a co dále toho nasleduje o ohavno— prvni., Lépe bylo by neznati cesty spravedla
stech lidu toho, to se obsahuje ve slovich nosti, nežli po seznáni se odvrátiti opět; Di
Páně,“ že sedm duchů horších“ vešlo v dům dále Pán budou horší a nedí jsou, poněvadž

poslední věci lidu israelskěho teprv přijíti
měly, a Pán tudy předvéstně, hrozivě ale i
a je místněji rozebrati. Duch zlý vycházi z . výstražné mluví. Víme pak, jaký byl stav
člověka, když v něm již pro vejití milosti ten, když skutečně přišel, že totiž na oslep
Boží ostati nemůže. To stalo se tam nahoře Židé se moci pekelně vydavše proti světci
Sinaji, to stává se u nás na křestu, kdež se Božímu vztekle zuřili, bohovraždy se dočio
ďábla křestěnec odříkat Duch zlý, dí Pán, nili a za to v tahovou zarytost padli, že
obchází misty bezvodými či Suchou pouští, jako šílení proti sobě vespolek povstali, sebe

ten a stav jeho stal se horším než byldříva
Přijde nyní zastaviti se u některých slov

ltiatouš XM, něměl),

Praví příbuzní Páně. _

3187

Vzájemně sápali &. samovraždu nad sebou ] nati můžeme. Nahoře 1, 25. jsme dokázali,
provodili.
- že bratři ti nebyli rodní bratří Páně, "synové
Zmíniti se musíme také. o výkladu, po-= totiž blahosl. Panny Marie, atakějsme spolu
- le něhož celé to podobenství na věk Páně pověděli, že to byli příbuzenci, strýěeuci,
se obrací, Na kázaní Jana Křestitele sobě tetenci aneb jinak pokrevenci Páně., Ve všech
Zidé poněkud usmyslili (3, 'Z. Jo. 5, 35) a jazycích se slova bratr o příbuzenstvích užíu
naději o polepšení vzbuzovali, duchovně ta— vá a slovníkové veškerých řečí o tom svě»
kořka posedlosti zbyvše, křest Janův na dectvídávají,
(Livid.Met. 13, 41. dí Ajax
očistění své přijavše a život svůj nějak při o Achillovi: Bratr jest, braterských věcí žá=
ozdobivše Avšak brzo se vrátili ku svým dám; byli pak vespolek jen příbuzenci, an
předešlým zlostem a nepravoste'rn, ano stav Peleus otec Achillův Ajaxovi přišel velestrý=
jejich mravný sedmkráte horším stali se., —— cem. Cicero Q. Metella a Klodia bratry nae
Avšak výklad ten zhola nepřilěhá; Pia mluví zývá, ač jen bratranci byli. Tacitus o Koty=
k fariseům a jich zvláště výtka jeho týká ovi co bratru Rheskuporovu mluví, ač strý=
se; o nich však dí písmo, že zhola na ká— čencem jeho byl. Shakespear v Juliu Cao—=
zaní Janovo se nenapravili, nébrž radou saru lil.. dí sluha Lucius k Brutovi o "Kas—
Boží jim od něho předloženou pohrdli po— Siovi: Vás?bratr Kassíus jest to vrat., 13th
pak chot Kassiova dunia sestrou Brutovou,
křestění od něho nepřijavše Luk. ?, 30.
Co _nyní u sv, Matouše následuje, spře= Podobně tamž IV._ 3. Rovněž také v písmě
dešiými věcmi vněšně toliko souvisí, jak sv. slovo bratr tytýž příbuzence vůbec značí;
hned ze samých slov evangelisty patrno Abraham Gen. 13, 8. jmenuje Lota bratrem
jest. Dita
a Mojžíš sám jej tak zve t. 14, 14., ač byl
t. 14, 12. syn bratra jeho; Laban nazývá
41:60 Když On ještě mluvil k zá Jákoba svým bratrem Gen. 29, 15., ač Gen,
2. byl "synem sestry jeho. 'l'ak l Par.,
stupům, aj matka a bratři jeho stáli vně 28,
15, 5. 6. ?. jmenují se příbuzní bratřími,
hledajíce promluviti s Nina, dí
Řekl Podobně v jiných ještě místech, podle čehož
pak Jemu někdo: Aj mátě Tvá a bratři sestra druhdy tolik co příbuzná značí.

Tvoji vně stojí hledajíce Tebe. 48, On
pak odpověděv tomu, jenž Mu to pra—
vil,'řekl: Kdož jest mátě moje a kdož
jsou bratři moji? 49., A vztáhnuv ruku
na učeníky “svě řekl: Aj mátě moje a
bratři moji. 50. Nebo kdožby koliv či
nil vuli Otce iného, jenž v nebesich
jest, ten mi bratrem i sestrou i mat-=
kou jest„
To se dále v Kafamáu v domě snad
sv, Petra čili v domě svekruše či tchýně
jeho.; tak nám patrna věc z evangelia Marw
kom-3, 20 a sv. Matouš 13, 1. sám podobně
toho dotýká. Víme zajisté, že tytýž v domě
na prostranněm dvoře učíval 9, 1. Mr. 2, 3.,
Lk. 5, 18 d.. Možnásice, že na venku se
dělo to, an vezdy těsný obor lidu Jej obklo—
poval, tak že k Němu proniknouti nemohlo
se; ale převládá náhled předešlý, ač o tom
se hádati a věc dokonale určití nemožno.
_ Více a neskončeně více ta otázka zaná=
šela „mysli vykladačů, kdožby ti bratři Kri—
_st'oužbyli. Důležitou otázku tu místněji roz
vinouti tím jest potřebněji, poněvadž ji ne
přátelé církve katolickéj všelijak svým. ně.-=
hledům v kořist obrátiti usilovali, ačkoliien
mimochodem, jak samozřejme tuto, o níjed=

Přijde—li ale místněji určití svazek přío

buzenství toho, dvojí domněnka naskýtá se,
a jedni tě, druzí oné předek dávají. Jedna
domněnka drží ty bratry Páně za syny Jo'
sefovy z prvního manželství. Evangelia apo“
kryňcká některá zjevně to vypravují, ktee
rak Josef maje v_ochranu přijmouti nejsvě=
tější Pannu, vymlouval se, že stár jest a
syny má, ona pak že nadto jest mlada" (Proto,
ev, Jao. 9.. 10. hist. d. nat.. Mar. 1, S.) Otcové
někteří toho mínění následují, jmenovitě sv.,
Epifan, s. Rehoř Nysský a s. Hilarius; -ji=
ným sv. otcům seto mylně připisovalo, jak
po zevrubnějším proskoumání nalezeno.
Avšak domněnka. ta již proto nemůže
obstáti, poněvadž máteř těch bratrů Páně
všady v evangeliu mezi živými se klade..
Snad domněnka ta odtud povstala, že Josef
pěstoun Páně po smrti bratra svého Kleofáše
syny jeho k sobě vzal a u sebe vychoval.
Sv, Jeroným domněnku tu _pošetí a bájkou
kněh apokryňckých jmenujob
Jiná domněnka klade, že Josef a Klopa
či Alfons byli bratřími a že když Klopáš
bezdětek umřel, Josef pozůstalou vdovu po

dle zákona levirátu pojal a s ní čtyry bratry
Páně: Jakoba, Šimona, Judu aJosefa a nad
to dvě sestry Marii a Salómu zplodil. Podle
tě domněnky by Maria, o níž 30,19, 25., čte
“me, nebyla matkou nebi-ž dcerou Klópovou če
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Kiefovom Byli tedy bratří Páně synové „io— třetí se nám samovolně naskýtá, totiž Juda,
sefovi a v tom se ta hypothesa s předešlou jenž hned na počátku listu svého se nazývá
srovnává. Leč té hypothese se ani knihy bratrem Jakoba. Jud. i. Konečněčtvrtý bratr
apokryiické nedotýkají a zcela všeho svě— Simon výslovně synem .Kleoíášovým sluje
deetví hola jsouc a prázna jedinému Theofy Ena h. o, 3, il. 4, 22., kdež vypravuje, že
laktovi se zalíbila, jenž ji Vymysjij a řídký po smrti _Jakobově bratr jeho, sestřenec Pán
kdo se k ní hlásá
ně, syn Kleofášůo za biskupa v Jerusalémě
Mnohem bližší, podobnější, případnější ; vyvoien byi. A. tu již všechny čtyry jsme
a jedině pravé jest mínění to, které klade, Í nalezli, jenž bratřími Páně Ilit. 12, 46. a 13,
že strýčenci neb sestřenci byli; byli totiž : 55. slnjí. Ještě zabíhá o Alisa a Klopu či
synové Marie, sestry Bohorodičky, jenž byla Kleoía, zda totéž jméno jest a jedna osoba
manželka Alíéova či (jak jiným výhovorcm se jimi vyznačuje. O tom nejmenší není po=
se jmenoval) Klopova čili Kleofášovaalo. 19, chyby, že Altaj stojí rn. Chalí'aj a že jméno
20., Tudy Jákob menší, jenž po přednosti to přesmykema překladením Chloi'aj a po ře—
bratrem Páně sluje, nažývá se též, jakož i cku Klópa se vyslovovalo; tak Sedmdesátci
skutečně byl, synem. Alíéa a manželky jeho záměnou výh'ovorn hebr. Chagaj, psali Ageus
Marie, Mr.. 15, 40. Mt. 27, 58, která byla, s přídecheín jemným a la kladli rn. ch, jak
jak právě jsme dotekli, sestrou Bohorodice Chron. 30, i Fasek, kdež vhebrejském stojí
Marie.
Fasech, nébrž vulgáta píše řasa m. Fasach
Domněnka ta spoléhá na nejstarší tra-= či pésach t, j„ pascha Num, 2, 2. Takovým
dici církevní. Již historik Hegesipp, jenž v přesmykem říkají Poláci dřvi rn, dveře, rázen
druhé polovici druhého století žil, k rodu m. dřeň. U nás rn., habr nejedni říkají krab;
]Páně Jakoba, Šimona a Judo. počítá a řeče— ano totéž město rozličným výhorern Zoar a
ay'mi či přezděný'mi bratry lPáně je nazývá, Segor slovo. Gren. žil, 22.
Ze všeho již patrno., že bratři ti byli
Ze Slova řečený'mžči přezděnýmž již na oce
jest, že jen domnělými, ne však skutečnými . sestřenci neb strýčenci Páně. Co ještě to
bratr Páně byli, jakž pak u Eusebia b. e. 4, namítají nepřátelé věčného panenství Mariina,
30. imona výslovně synem strýce Páně, to— o tom jsme výšeji i, 25. mluvili.. Jestliže
tiž Kieoíáše, a tudy strýčencem Páně býti konečně s Marií je spolu potkáváme, tomu
praví, Tak'drželi Klement Al., Origines, „En-= se, známe-li obyčejný život, nemůžeme diviti,
sebins, Augustin a Jeronym podle toho věč— ozvláštně povážíme—li, že Josef i Kleofáš při
né panenství Matky Boží proti Helvidiovi iná—» veřejném vystoupení ]Páně již na živěnebyli.
jíl; ve středověku vůbec náhled ten opanoval. Byli všickni mnohem starší než Kristus Pán,
A onjedině také s pravým jiných míst písma Jakobv sešel l. 63, a pokládá se starcem
svatého výkladem může obstáti. Stežejná strán— býti, Simon mladší jeho bratr skonal r. 1107
stár jsa 1% let, tedy aspoň “0 7 neb 8 více
ka tu na Marii sestře Matky Boží závisí.
S tím tuto spokojn=
Tři ženy- u synoptiků stojí u- kříže. Pá— let nad Pána čítal.. —-——
ně, Maria Magdalská, María mátě Jákobova jeme se. V úvodu k listu sv. Jakoba místněji
a Josefova a Salome: mátě Zebedeovicův Mt, věc tu. probrat-i přijde,
Nyní ale se obracujeme k otázce druhé,
27, 55. Mr., 15, 40. 47. Svatý Jan evangelista
v-také tři ženy jmenuje 19, 25.. Marii máteř proč příbuzenci tito za Pánem došli a proč
Ježíšovu, sestru její Marii Kleofášovu a Ma právě nevhod s Ním mluviti , z kázaní Jej
rii Magdalskon. “Vy-nechává Jan Salemu ma— vyrážeti a poslem poslaným jak Mr, 3, 31.
tku svou, podobně jak jméno své všady tají dokládá, llo vyvolati se nerozmýšleii? Příčinu
v evangeliu svém; leč na tom to nezáleží toho nemůžeme v tom hledati, jakoby to byli
aniž na tom. že synoptikové' dotčení o Panně z chlouby činili, aby totiž ukázali se příbUZ=
Marii mluviti opustili, o čemž na svých mí nými býti takovému velikému proroku; ni=
stech řeč bude.. 0 to nyní běží, zda Maria kde zajisté z evangelií stopa takové příčiny
mátě Jákobova a Josefova, o níž Matouš a se nevyskytá, A tím méně za pravdu ujíti
Marek mluví, jest tožna v Marií Kleoíášovou. můžeme domněnky té,ješto týž Marek v. 211.
A o tom není pochybnosti. eiakob podle Mt. udává, že příbuzní činili to pra-více, že se
10, 3, Mr. 3, 18. Luk. 6, iš. Act. 1, 13. smyslem.pominul, Ovšem udává on příčina
sluje Alfeovicem či synem Alfeovýrn, Alfeus takovou, o níž jak by se jí rozuměti mělo,
či hebrejsky Alfaj neb Chalfaj byl tedy man-= přenesnadná otázka vzniká. Zdá se— více o
želem Marie mateře jeho, podle něhož Jan tom u sv. Mrk. 3, 21. -— že příbuzenstvo
Pánu pověsti
Marii tu jmenuje. Tudy u sv. Jana 17, 25. Jeho v Nazaretě všelijaké
slovem Kleofcíšova se rozumížena. Tu máme usiyševší v nebezpečí dej postavena býti se
sice teprv dva bratry Josefa-.& Jakoba; ale domnívalo, a tudy Jemu všeiijak přispěti a
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dlato-aš“štíři,esn-se,

řvaví přihvrni vase., „. kill, se;

dej i mocí a násilím z nebezpečenství toho
vytrhnouti zamyslilo; máte-řPáně sebou vzali
pro snadnější Jeho ke svým účelům naklo==
nění, aneb raděj ona sama se vydala ve své
mateřské lásce všelijak s Ním trpěti hotova
jsouc, anebo k lepším o Pánu úsudkům'na
kleniti je doufajíc. Tot nejpřirozenější vý—
klad, aniž radno tuto, jak někteří novotníci,
táhnouti se k nevěře bratří „1áně, oníž mluví

Pedonensiví s servisní—ii,
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vati., Tudy dí ' sv. Ambrož (Luk., &) Nez/hou
sťuje se Peta příbuzenstva, něbrž učí vazby
duchovně světějš'í býti než tělesně, A Maide—

nat vece: Neodpírá se, vece, ?án mateře
sve ani bratrů a sester svojich, nébrž předl—

ládá máteř matce a bratra bratrovi;
ačkoliv blahoslavená

Panna

nebo

podle těla-_sku—=

tečně matkou a Jákob,'.ludas, Josef aSimon
dle těla skutečně příbuzenci jeho byli; přece
Je. 7, 5. —-—
Nastražili tu příbuzní ti z pro—= titéž s větší zásluhou Jemu matkou abratrý
středku svého, který by poselství k Němu byli, poněvadž činili vůli Otce, jenž v nebe=
vypravil, napřed jednoho (jak Mark.. praví), sich jest. Otcové sv,. podrobněji o tom se
potom jich více (jak dí Luk. 8, 2G), ješte projádřují, kterak kde bratrem, kterak mat-=
ihned, jak oni byli zachtěli, na první poselstvi kou .iláně státi se má. Matkou jest, kdo Kri=
sta v útrobách rodí, až by Kristus v nich
Pán nevyšel.

spodoben byl Gal. 4, 19. Kdo sám v sobě Kri
sta ku podobenství přivodí, ve všem-za Jeho
příkladem vůli Otce nebeského konaje, ten
bratr jest, ...., Tn pak právě Maria matera
stvim vyniká, pesaváde přímluvami a záslu=
bami svými k tomu prohlídajíc ve všelásce
svojí, aby ustavičně rodily se duchovně dítky
tomu, jehož podle těla splodila. Kolik žen
bratrem z“ sestrou. ?? matkou jest. Vyslípá
jemu nevhodmost a nevčasnost takoveho v by žádalo státi se tím pro Krista, čím byla
úřadě kazatelském překážení, a spolu vlast— Maria, dí Zlatoúst h. 45. in Mt. Což vadí?
ním příkladem tomu učí, že zastávání nebe-= Aj Pán cestu otvírá, po jaké netoliko ženám,
ských, vyšších k spasení prohlédajících věcí ale i mužům a čistým pannam matkami Páně
předchází všelikou ku příbuzenstvu útulnost býti možno. To mravně příbuzenství s Kri—
_
(10, Bl.)aže nad tělesně přátelství mnohem stem jest jediné pravě šlechtictví.
vyniká příbuznost duchovna. Věděla to a
Zde se odmlčuje vypravování, aniž víme,
ctila to Maria, děvkou a služkeu ířáně od co se dále, ač ovšem nadesýlati- můžeme, že
počátku jsem: a tudy zřídka velmi a jenom se Pán dokonav úkol svůj příbuzným svojim
výjimkou účastenství ve veřejných takových na chvíli propůjčil. Sv. Matouš pak přin—
výjeveeh vzala, všelijak skromnosti a pokory stoupá ku předloženíčtenářům svojim ně
pílejíc a poctám od lidu ji ovšem dle Luk. kterých podobenství, v nichž Pán povahu
Iti, 2'1. obmýšleným všelijak vyhýbajíc, chtěla království svého rozvinuje a o poměru jeho
zajisté neustálou děvkou Páně se prokazo— k světu místněji se rozšiřuje.,

Pán odpovídá, ale odpověď Jeho zří k
tomu, jenž s poselstvím přibyl; tím slova jeho
tratí onu zdánlivou tvrdost a skladnost. Di:
Kdož jest mátě moje a kdož bratři mojí?
A vztáhna ruku na, učeníley své řekl: Aj
ma'tě má a bratři mojí; nebo kdožby činil
vůlí Otce mého, jenž jest v nebesích, ten mi

Hlava Kill,
Podobenství o semena , IO. příčina mluvení která (semena) padla vedle cesty a při"
v podobenstvích, 18. výklad podobenství * letěvše ptáci nebeští pozobali je. 5, Ji=
o semena, 24., podobenství o koukali, (31. ' f
__
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korčící, 33. kvasu, 36. výklad podobenství ; na pak padla na mmm skalnatá,

Kdezw

o koukali, 44. podobenství o pokladu, 45. ; neměla země mnoho a rychle vzešla,
o perle, 47, o sítí.. 52, Povaha dobrého ! poněvadž neměla hlubokosti země., 6., A
učitele. 53, Prorok ve vlast-i nevzácen,
Žkdyž slunko vzešlo, uvadla a že neměla

1., V ten den 'vyšed Ježíš z domu kořene,uschla ?„ Jiná pak padla v trní
seděl podle moře, 2, l sebrali se k a udusilo je; i vzrostlo trní, 8. Jiná
Němu zastupově mnozí tak, že na "lom pak padla v zemi dobrou a dávala užil—=
diěku vstoupiv seděl a veškeren zástup tek, některé ste, jiné šedesát a jiné třia—
stál na břehu. & “"
a mluvil jim mnoho cet.. 9.. Kdo má uši k slyšení, slyšiž
v podobenstvích řka: Aj vyšel rozse==l
Podle sv, Marka 4, 35. dále se vyučo=
vaš, aby rozsívak & A na rozsíval, ně“ l vání to odpoledne či k večeru téhož dne,
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í—v—íl.,
íšodobenství

na němž byl. Pán roáno člověka posedlého
uzdravil a- příbuzencum svým odpověděl, co

o semene;

sám nížeji v,. 19. je vykládá,

Tcliko pozna-a

menati přijde některe věei, jenžto se slov

na konci předešlé kapitoly stojí. Za vedra týkají. Vzrostlo semeno, že nemělo hlubo
s příbuzenci bezvmala v domě Petrově zdr kostí země, praví Pán v. š.; nemohlo totiž
žoval se, na vecer ale odebral se k jezeru se rozprostírati dolem pro mělkost půdy a
genesaretskému, kamžto za ním toli zástupů tudy tím moenějihnalo do vrchu; veliké stro
sešlo se, že na lodičku pro snadnější vyu— my v zemích tropických mělkéamalé kořání
čování vstoupil a tam lid učil, neunaveně mají. ][ v tom, že" klade tak veliký užitek.
sobě v úřadu svém veda. Učil pak jak obyčej z míst některých pepluží toho, má Pán před
byl sedě a tu ovšem podle moře, an lid stál očima tehdejší velikou úrodnost svaté země,
na břehu.. Uvodí okoličnosti ty evangelisté podle které zrno jedno druhdy také sto zrn
Matouš a Marek, aby. oznámili příčinu, za vydala Herodot "vykládá, že v Babylóně žeň
kterou Pán v drahnější vyučování se vydal. bývala dvě—i třistanásobná a Plinius (h.
Tudy dí Matouš, že mluvil mnoho; a ovšem 11. 18, 10) praví, že z Byzacké Afriky Au
držeti sluší, že Pán paraboly či podobenství gustovi keř pšeničný poslán byl o čtyrech
v' této kapitole a u Marka ve čtvrté hlavě stech klasích, čemuž se všickni divili. Slovy
uvedené pojednou přednášel, což také pří-= kdo ma' uši k slýš ne' slyš , Pán tu podobně
buznost těch podobenství namítá.
jak 11, 15. mysli. posluchatelů nabízí, aby
Podobenství ta či ty paraboly se k řeči ve smysl podobenství toho všemožně vniv
horské mají co dalejšek k začátku a budo knouti usilovali.
Otcům svatým, abychom také stránky
vání k základu. Na hoře oné (5. 6. 7, kk)
podobenství neužívat, nébrž prostými slovy tropologické podotkli, podobá se to Páně
a jednoduchými větami projádřoval nauky příbuzenstva zanechání onomu Abrahama vy-=
svoje; tuto ale v podobenstvíeh mluví a vta— jití, jímž opustil Vlasta přátelstvo, a nalezají
jemných obrazech, věcí v přírodě jakožto předvěst události té ve slovích almu 44,
oznaků nauk vyšších užívaje, ze světa vido— 11. Zapomeň _na lid svůj a na dům otce
mého tvary bera _kupředstavení nevidomých, svého. Kristus v tom příklad kněžím dal,
nadsmyslných dějů a předměty známé k vyu jakož i v tom že z moře vyučoval, namítá
světlení neznámých věcí obraceje.
nebezpečenství kněží mnohem větší býti, než
Parabola jest vyvinuté,- podrobně prove= lidu, jenž stál na zemi.
_
Když pak byl dokonal svou řeč apodo=
dené připodobení', tudy ji unás podobenstvím
nazýváme. Spůsob ten vyučování předpo .benství ta skončil a opět sám s učeníky byl,
kládá, že věci světa vidomého jsou obrazem jak Mr. 4, 110.dí, tedy se Ho tázali apoštolé
a zrcadlem nevidomých věcí, že věci nebeské o významu paraboly této jakož i jiných. Sv..
se v zemských předmětech ostínují, obrážejí Matouš
Viv. ale vykládá na tomto místě otázku
a odbíjejí a že říše přírody a říše milosti o priclně vyučování v parabolách,. poněvadž
nejoužeji spojeny jsou, jedněm zákonům pod Pán s ní hned výklad podobenství toho spo
léhajíce a stejné myšlenky představujíee; že juje a poněvadž Matouš chtěl výklad ten
tudy mysl lidská předmětů zemských co ně s podobenstvím co nejúžeji spojiti. l dí
jakého žebře ku postižení tajemství nebe= Matouš:
ských užívati může.
_
]První podobenství přijal Pán bez mála
od toho co před Ním se rozprostíralo pole,

ILO.,ll přistoupivše

učeníci řekli Je:

na němž čtverou onu povahu pozorovati bylo, mu: Proč v podobenstvích mluvíš jim?
On pak odpověděv řekl jim: Po=
ana půda jeho sice velmi dobra byla, avšak ll,
s jedné strany na skálu 'zabíhala, s jiné s něvadž vám dáno jest znáti tajemství
cestou se stýkala a s jiné opět v trní se království nebeského, ale jim není dáno..
končila. Takovému poli či raději semenu 12, Nebo kde má, bude dáno jemu a
tam setému připodobňuje Pán království ne—
beské. U všech evangelistů přichází první cplývati bude, Kdo ale nemá, i to což

toto podobenství, poněvadž se v něm. prvá má, odjato bude od něho,. ltd.. Proto
výminka lidské spásy vystavuje, totiž spolu-— v podobenstvích mluvím jim, že vidou—
působení člověka. lBůh chce všechny spa-— ee nevidí a slyšíce neslyší, aniž rom—
siti a tudy všady seje, ale lidéjenom ti spásy nmějí. 14. l naplňuje se na nich pron—
docházejí, kde spolu se přičiňují,
Co by královstvím nebeským rozuměti roctví ltsajášc řkoucíhoz Sluchem už
se mělo, již jsme 3, 2. vyložili. Ve výklad slyšítea nevyrozumíte a hledíce hlem
pedobenství tuto se nevydáme, poněvadž Pán děti “budete a neuvidíte., 315, Nebo ztlu=

Matouš kill, lil—tfii Příčina inliiveni v podobensivieh

stlo srdce bdu

ldi

tohoto a ušima těžko '

_ Touto přemoudrou radou a tím. velesva=
tým-.úsudem Božím ustanoveno jest, že Židé,
větší totiž jich částka, odstrčeni budou od
účastenství a podílu ve spáse Kristem při-»
a srdcem nesrozuměli a neobrátili se, a pravené. A to jest ta příčina, proč pravdy
já neuzdravil jich. 16. Vaše pak jsou Boží v podobenství se jim předkládají aniž
blaženy oči, že vidí, a uši vaše, že sly— veřejně vysvětlují, zavržení totiž lidu toho
ší, IL'7. Amen. zajisté pravím vám, že od Boha předviděné a již již se dokonati
Slovy: Jim není dáno vydává, Pán
mnozí proréci a spravedlivci žádali uvie mající.
svědectví, že Bůh lid-u israelskěmu výhost
děti co vidíte a nenviděli, a nslyšeti co dáti zamyslil; avšak se ve slovích těch spolu
slyšíte a neuslyšeli.
zahrnuje výstraha, aby což na mch jest, všeu
lijak se přičiuiii osud ten od sebe odvrátiti.
Jak jsme již toho dotkli, dála se otázka, Nikdá zajisté Bůh člověku svobody vůle ne=
proč lPán v parabolách mluví, po přednesení odjímá a nikdá ho k zarytosti a zapeklitosti
ošechněch tuto doleji přednesených podoben= neurčuje, raději všelijak ho ku pokání nao
ství, tudy učeníci dějí: Proč v podobenstvích mlouvaje. Chce tedy Pán říci: Jsou sice
mluvíš.. Nebo podobenství některé přednésti Zidé na cestě k zahynutía klopotem se že=
ovšem sjednává se s obyčejem orientálů, nou k němu; avšak ještě s cesty té sejíti,
avšak že ?án hned sedmero jicn. po sobě a směr svůj opustiti, vratno so dáti a pokání
jako jedním dechem pronesl a to bez vý= činiti mohou. Nevnímavost a nescho'puošt
kladu, kterýž obyčejně přičiněn býval (sr. a tudy nehodnost království Božímurozuměti
Ješ, 5. EZ. 16. 23 atd.), to učeníkům velmi & je v sebe pojíti u Zidů tím výše vážila,
podivno býti muselo, A proto Pán, když se ješte jiné návody k němu připojovati a při-—
otázali Ho, nevyhýbá s odpovědí, nébrž pří- vtělovoti počátečně určeni byli.
„
rlen stav nevnímavosti a zarytosti Zi—
mě jim příčinu toho svého jednání udává.
V odpovědi své pak prohlídá ku povaze lidu dovské vysvětluje Pán příslovím. Kdo má,
co hlavité příčině, proč podobenství užívá a bude dáno jemu a oplyne; lado ale nemá, i
spolu pokuty pro povahu tn zlou Bohem na to což má, odíato bude od něho., Přísloví
ně ustanovené prorocky dotýká, Dít: Vám taková se u všech národů nalezají a z oby=
dáno od Boha tajemství království nebeského čejného světa běhu vzata a odtažena jsou,
znáti, ale jím není dáno. Sv. Lukáš 8, 1G. jakož i u nás ona prostá příslovíjsou známa,
místo Slov: ale jim není dáno má Slova: že bohatému všecko se daří a chudému vše=
ostatním o podobenství, “výjemnou. větu za cko se zmaří ; kde holubův mnoho, tam jich
zápornou hlada a takto ji vysvětlujícaobme ještě více přiletuje a podobná. Důraz leží
zujíc. Větší část lidu israelského a veškery tu na slově kdo má, a míti značí toli co .v
téměř hlavy, učenci a knížata jeho tu do skutku míti věci jméně, co majetku svého
sebe povahu měli, že nejen neschopni, ale i ji sobě osobiti aosvojiti a jí užívati. Takový
nehodni byli pochopiti tajemství říše Boží. člověk v majetku svém více a více se tuží,
1 chce říci Pán: V podobenstvžch se jim anot ten kdo nemá, to jest kdo toho, co má
mluví, že jim zíevněpoznati královstviBožího neb měl, si osvejiti a osobiti zanedbal, dle
nedáno. Očekávali bychom, že řekne: že přísloví více a více se mizí, Tamto zajisté
nejsou bodne" a schopní; místo toho praví žádost, vůle, tužba po vzmáhání se statku
Pán: že jim od Boha nedáno. Navrhuje Slovy ono jmění rozmnožuje, tuto ale nedbáním a
těmi Pán, že vnímavost jest dar Boží, jehož oblenováním majetek ten hyne, To se již
lBůh nštědřuje podle nejmondřejši a nevy— jevi u věcech zemských, tím více ale plat-=
zpytné dobrolibeznosti své. Sv. Marek vece: nost svou má u věcech duchových, kdež
těm, jenž oné jsou, děje se všechno v podo— není žádného stání, něbrž jen bud prospívání
benstvích. (4, il.) Vně pak jsou ti, jenž aneb zpáčeni se, V oboru duchovném zau

slyšeli a oči své _zamhouřili, aby snad
někdy neuzřeli očima a ušima neuslyšeli
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jsou mimo víru, mimo schopnostavnímavest,
a těm perly se neměly předhazovati Mt. '?,

8. Ale jaké jest to tajemství, jehožto světlo
pozna-ti neměli?
Tajemstež jest,

'
co od věčnosti v Bohu
tajeno, v času ale skrze Krista zjeveno bylo,
jest to rada Boží, kterou Bůh usoudil, co Mu
dobrolíbezno bylo, spasiti svět totiž Kristem

Ježíšem., itom, 16,25,

jisté všeliké jmění a nejmění se na vůli a
na užívání stanoví. Kdo milosti a darů sobě
propůjčených neužívá, ten jich uevděčen a
tudy nehoden jest, a darů těch, jimiž pohr==
dnul, více nedostává, Kdo jiskerky, kterouž
má, nehledí více roznítiti, tomu ovšem zahasne
a ututlá se, a naobrat kdo víru má, tomu
se jí přispoří. “Viděli to na sborech od cír=
live katolické odštěpenýoh, jenž o část Víte,?

1392“

itintoeěnn to

tehotna

minu/ent v americkeho-lvice,.

z lůna matčina s sebou vzatcu se vezdy více ' slovy bezprostředně předchozími aby slyštoe
3, více připravují, až znenáhla se na bezvěří nerozuměli, udává se příčina té jejich zary=
ocitají.

.

1308131,
a zlovule JlCh tím

zračitěji

se vysta

Obrátíme-li ten všeobecný výrok pit vuje. Nechtí viděti a nechtějí slyšeti, aby
slovný na Zidy, o nichž tuto Pán jedná, tedy snad nebyli ze svých zamilovaných neřestí
ney'měnímrozumí se neužívání výsad a výhod, a nepravosti vytrhováni a aby svědomí jejich
jichžto Židovstyí poskýtá a uštědřuje. Vý ku pokání snad jich nenahádalo. Tím se
sady a výhody Zidovství pak jsou jeho před namítá pokuta duchovní zaslepenosti azary-=
jinými národy vyznačení, jeho za lid Boží tosti, kteroužto Bůh stíhá lidi,jenž pro pýchu
vyvolení a zámluvy Boží jemu učiněné, mezi 'a hrdost evangelickým učením opometli. V
nimiž zvláště ta, jenž se Messiáše týká. Vý— tom smyslu vece Ž. 35,4..onospravedlivém:
sady „ty neměly jiného určení a úkolu, leč Nechtěl rozumětí, aby dobře činil..
Sv. Zlatoúst zde otázku vede, proč Kid—
aby Zidy na Krista připravovaly a k Němu
je vedly. Poněvadž ale Zidé tohoto výsad stus věda, že jim to ku platnosti nebude,
jim propůjčených úkolu zhola nedbali aKri— ano tomu chtěje, aby nerozuměli, proč přece
sta nepřijali, tudy byl stav jejich takový, jim podobenství předkládal? i odpovídá svě
jakoby těch předností nemělia jakoby ovšem tec ten: Proto nechtěl odmlčeti se, aby ne
jim odjaty byly. Byli zavržení a na jich vyrozuměním k rozumění a k rozumu při
místo pohané přišli. O tom jich od Boha vedení byli. Vzbuditi chtěl tím pozornost,
zvědavost a 'zpytavost jejich, aby mysi k
zamítnut-€ již prorok 'Os. 3, 4. předpovídal:
Budou synové žsraels'tí bez "krále, bez kní tomu, čemu nerozuměli, přiložili; pokuta za
žete, bez oběti, bez oltáře, bez efodu a bez jisté ta, kterou postiženi byli, měla jim k
opravě a spáse sloužiti. Nerozumění byl zá=
therafů.
Co nyní na to v., 13. následuje: Protož měr prostředečný ; konečný ale záměr a úmysi
?: podobenstcích mluvím, že kledz'ce nevidí a Páně byl ovšem, aby jim všechněm ku spa
poslem/"zajíce neslyší, to někteří tak vyklá sení se posloužilo. Tak druhdy i lékařství
dají, jakoby stálo: Protož pro tu (v. 11. uve— z prva bolest množí, majíc potom docela touž
'Clenou) příčinu jim mluvím o podobenstvích, bolest staviti.
neboť 0m" hledíc nevidí atd. Oddělují tedy
K dolíčepí té neschopnosti, zatvrdiosti
vykladači ti částku verše tohoto prvou ode a zarytosti Zidů táhne se Pán ke slovům.
druhé a slovo ó'u v druhé částce, jež jsme proroka Ílsajáše (6, 9). Di: 1 naplňuje se
přeložili že, převodí slovcem nebot. Smysl jim proroctví Isajdše řkoucžko: Sluohem
sice jiný z toho nevychází, avšak lépe vidí uslyšíte a neeyrozumíte, a hledíce \hlede'ti
ti vykladači, jenž za to mají, že slůvko o'et budete a neu-vidíte. Nebo etučnělo srdce lidu,
tu k závěti patří a se váže ku předvětí,kte— ušima nedoslýchalc' a; očima blíkalí, aby neuc
réž tím veršem a sice slovem protož (čili vidělc', neuslyšelí,
nevyrozuměli,
neob-rátz'lz
poněvadž) začíná. Veršem 13. jinou měrou se a ule'čeni nebyli., Těmito slovy od nás
totéž se zřejměji klade, co již v. 11, položeno více po. smyslu než doslovně uvedenými proc
bylo, že totiž
“dům nedáno poznání krá— rok (v. 9.) stav zarytosti _a (v. to.) příčinu.
lavstuž Božího; rozdíl v tom jest, že v. 1-1. zarytosti jevi. israel zaryt, zaslepen, zatvr
táž skutečnost co rada Boží, v. 13. ale co zen jest, vece prorok v, 9; ale lid ten, dí
následek té rady Boží se vystavuje; tam v. v. 10. prorok, sám zaryl se, on sám příčinou

li.. se praví: není jim dáno; tuto, v.13= se

jest zaslepení svého, an viděti, slyšeti, obrá

praví: hlodz'oonevidí Hledě nevídětž a po= g titi se odepřel. V tom smyslu, že svévolně
slouchaje nesly/šení jest nevnímati, nechápatí, _ zaryli se, hráti se musejí veškerá slova. Dinli
neznati, a předpokládá dnchovou otupělost tedy prorok, že těžko slyšeli či. nedoslýchalz',
a ohruhlost. Poněvadž přejistě zázraky spa— tedy míní, že se to nedálo přirozenou něja=
třují, ale jich záměru a úkolu, jich dosahu kou vadou, 'něbrž že to jest úmyslne nedo—
a dovahu nerozumějí, aniž k víře se ustro— slýohání, poněvadž uši zatýkali pro neslyšeni

jují: proto v pokutu té nevnímavosti a nově
řivosti v podobenstvích t. j. záhadně, nesvětle
a temně mluvím. Namiuvil se jim Pán za—
jisté dosti světle. o pokání o opravě života,
ale nechtěli hc slyšeti: mluvit k nim zjevně
skrze divy, ale ty duchu zlěmu připisovali.
Sv. Marek 4, 12. přidává slova Páně:
Aby se někdy neobrátili a; neodpustili 'se jim
hřivnatá Těmi slovy, jenž nejoužeji visí se

věcí jim odporných, ač jim ku spasení slona
žících.,

Tak

též, jak

přičiňuje

dále,

nědo——

vídali či nedozírali, poněvadž mmhuřovalz
oči, aby spatřiti nemohli., Zhrublo tudy srdce
jejich či vlastně ztučnělo tukem světských
pochotí, žádostí a rozkoší podrostlo, ztlustlo
a se podávilo a tudy všelikou vnímavost pro
věci nebeské ztratilo.
Pán slovy proroka Elsajáše potvrzuje vý.—

id?;

Matouš Xlii, fifě—23. výkiad podobenství o semeno..

“roku svého, aby Zidům, kterýmž písma stará
nade všecko byla, z těch samých písem zlý
stav jejich dolíčil. lsraelský národ již sice
za věku proroka ][sajáše byl té zlé povahy,
a slova lsajášova lidu onoho věku týkala
se. Ale proroctví to se docela na vrstevníu
cích lsajášovýeh nevyplnilo; slova proro—

vtělení Páně. Isajáš- 45, 8. půjčuje žádosti
té povšechně slov, která v církvi zobecněla:
Rosu dejte nebesa,

des'tčte obloukové sprava

dlí-vého,

země a

otevře.“se

eypuč

spasitele.

Podobně ]. Petr.. i, 10. o prorocích dí, že

veškere jejich zpytování a teužení poKristu

se táhlo. A sv. Pavel vece (Hebr. 135.,38.):
Ti vodka-ře (světci Starého Zákona) zdmluo
Božích nedošli, avšak 11, 13. v naději zesnulí
stav lidu více a více zhoršující se a_se vy— zaslíbení Boží z daleka vítajíce. Blahají se
vinující, až posléze plného vyplnění svého apoštolé, že viděli netoliko vniternými smysly

kova zajisté podlé authentického výkladu
nevyznačovala děje toliko přechozího, nébrž
došla za věku Kristova, když lid Krista

t. netoliko myslí a duší, nébrž se blahají,

odčetl se. "Proto v řeckém klade se složité že spatřovali tělesnýma očima a ušima toho,
SlOVO dvanlqgořžat docela, dokona, úplně jenž oblesk jest velebnosti Otcovy Hebr. l,
se vyplniti. Text hebrejský má -sice impe— 2. Blahosti podobné požívají světci a své-»
rativy:
slyšíce slyšte, vz'douce fvz'zte, & zato-rd" tice Nového Zákona při navštěvování nejsv,
srdce lidu, obtěž uši, oči jim zatlcmf. Avšak Svátosti, jakož toho nejeden příklad v životě
'
imperativy ty mají nejiný smysl "než ten, jejich se vyskýtá.
který se jim tu v textu řeckém u sv. Ma=_ ' Nyní následuje výklad Páně oné o roz—
touše připisuje., Viděti to z výroku Páně sévači paraboly:

doleji 23, 82. uvedeného, kdež dí: Naplňte
míru otců svojich; kterými slovy Pán jich
18. '\Vy tedy poslyšte podobenství
ovšem nenapomíná ku doplnění míry hříchův
rozsevače.
19. U každého, kdož slyší
a nepravosti, nébrž prorocky předpovídá, čeho
slovo
království
a nerozumí, přichází
se epováží a čeho nebudou se ostýchatigjak
i u nás říká se tytýž: Poněvadž tak děláš, Zloch a uchvacuje co vsáto jest v srdci
tedy zahyň t. j. zahyneš. Připomínáme ještě, -jeho. To jest ten, kterýž vedle cesty
že slova ta proroka lsajáše v písmě sv, vsát jesto ZO, Který pak na skalnatou
častěji se uvádějí pro dolíčení zatvrdilosti
Zidův do. 12, 40. Act. 28, 26. Ač na těch zemi sát jest, ten jest, kterýž slovo slyší
místech více smyslu, nežli slov šetří se a a hned s radostí přijímá je; 21, avšak
jmenoyitě sv. Jan jednu toliko stranu zary nemá v sobě kořene, nébrž jest doča=
tosti Zidův uvodí, radu lBoží totiž, druhé sen; když pak přijde soužení a prchá-=
příčiny zatvrdilosti té, samovůle a svévole . sledování pro slovo, hned se horší, 22.,
Zidův pomíjeja
V
Od zatvrdilosti Zidův přechází Pán. k Kdož pak sát jest v trní, ten jest, jenž
apoštolům svým, k jich vnímavosti a tudy slovo slyší a pečování světa toho aklam
také blaženosti, čeho již byl výše slovy: bohatství udušnje slovo, a neužitečným
Vám dáno znáti tajemství dete-kl. .Dí: Vaše se stává. 23., Kterýž pak v zemi dobrou
pak jsou. blaženy očí, že vidí a uši vaše že
slyší ; nebo pravím vám, že mnozí proroci
a spmvedlivci žádali zwidětc"co vidíte a neu-»
viděli a uslysvetí co slyšíte a neuslyšeli. Blahá.
či blahoslaví je pro jejich vyvolení, a pro
zřejmější té blaženosti dolíčení jmenuje osoby
v Starém Zákoně nejznamenitější, proroky,
světce a krále (jak Luk. 10, 24. dokládá),
nad něž apoštolé mnohem blaženější jsou.

Oni aneb jak Pán dí: Mnozí z nich žádali

sát jest, ten jest, který slyší slovo a
rozumí; a plod nese a vydává jeden
sto, jiný šedesát, jiný pak třidcet.
,
?án hcdlaje

vyložiti podobenství vece:

Vy slyšte ve výkladě a smyslu podobenství,
vy kterýmž od Boha to dává se. _Sv. Marek
4, 12. připojuje, že Pán domlouval apošton
lům pro nevyrozumívání podobenství tomu..
Neznáte podobenství toho i kterak všecka find

Zádali sice . všichni oni viděti a sly— poznáte? Podobenství toto o semeni zajisté
šeti to, čeho se apoštolům dostalo; naděje ta mezi podobenstvími jinými rozumu bližší jest
zajisté pravou cenu životu jejich dávala, a snadněji se pochopiti dá. Výtka Páně ale
jakož na obrat tužba ona, jelikož se nevy , se netak snadnosti aneb nesnadnosti věeipo—
plnila, na duše patriarchův jako závoj nějaký chopiti, jak raději drahnosti času týká, kte
smutku rozprostírala.. Ale u některých z rýmž s Kristem Pánem chodili, ovšem pro
nich ozvláštní výše a síly tužba a žádost ta čas již učitelé býti mohouce. (Habr. 5, 12.3
dosáhla. Q Abrahama dí Pán sám do, 8, Podobně zní jiná výtka Páně Je, 14, 9. Tak
56, že radoval se uviděti den příchodu a drobně s vámi jsem a nepoznali jste mne.?

viděti.

Evang. ev. Mat,

fis/í

Matouš Xllí, lišt—ŽŠ. býkllad podobenství o stmelit.

Pole, kde seje se to semeno, jest poko-v
lení lidské, čehož i Pavel 1 Cor., 3, 9.dot'f
ká; Vy jste papluz'í Boží, Boží rolí jste.
Částky pole toho, cesta, skála, trnina, půda

jsou to, jenž nejsou ozáblí a neěilí spašení

svého, nébrž slovo Boží slyší s radostí, liv
bují si v něm a s nadšením se jemu podro=
bují; ale jich vůle při tom vrátka, neusta—
dobrá jsou jednotliví lidé. Zemi cestnate' při-— viěna, neupevněna a neukořeněna jest. Pi'i—
podobňuje Pán ty, kteří slyší, ale nepojí jde vedro, přijdou pokušení, protivenství, ne
mají a v sebe nevchopují. Di: Kdo slyší snáze, posměch, hanba, ztráta, a člověkhorší
slovem Božím, odpadá od něho k
slovo Boží a, nerozumí, přichází zloch a uchva senad
cuje co máte jest v srdcí jeho ; to jest ten, službě svých zlých" žádostí; seménko uvadá
jenž podle cesty sát jest.. Slovem rozumí se a člověk podle duše zkázu béře.. Tot jsou
Páně nauka; nerozumětz'značí v smysl a v lidé citliví, měkcí, maholní, samými něho»
rozum nepojímati, daremně ležeti nechávati, tami a něžnotami vychovaní, kteří vůli v
bezužiteěně zanedbávati; zlochem rozumí se ničem neupovnili a stálého rázu nenabyli.
ďábel, jenž dobře znaje cestuahodnotu slova Tudy jsou dočasní veškeři jich úmyslov'ě a
Božího a boje se, aby snad déle zůstávajícv záměrové, an brzo ve starou nepovahu svou
srdci člověka posléze se přece neujalo a u upadají..
Třetí částka padla v trní. Kdož pak
žitku ku spáse nenaslo, odnímá slovato, po
kladnici srdce člověka toho otevřenou nale sát jest o trní, vece Pán, jest jenž slovo
zaje. Pán jak viděti pole a semeno sjedno slyší, a pečovdní světa toho a klam bo—
stajuje, o poli to pravé, co k semenipříleží, ' hatství udusvzy'e slovo a neužitečným se stává.
Ciní to příminkou, poněvadž jak pole a se Símě v trní roste a rozprostírá se a hlu
meno jednotu dělá, tak také slovo a lidská boké pouští kořeny, ale nemá dosti pro
útroba jednotu působí, jelikož slovo bez ú— storu k vyvinutí lodyhy a kmenu svého,
troby neužitečno by bylo. Jsou to lidé, kteříž aniž ku květu dospívá převahováno apřerů—
neobracnjí úvahy svojí na to co slyší, slova stáno jsouc trním, kterýmž zhola podáveno
Božího v srdce neukládají, v bedlivý soud a udušeno bývá. Taková trní jsou péče a
ho neberou, k mysli ho nejmou, 'nébrž o ně starosti světské, ozvláště ale mam a klam
nedbají a mimo uši a mysl je pouštějí, _majetku a bohatství.. Péče světské značí ve
ačkoli se proti němu nevzpírajíce. I padá škery věci, o něž lidé světáci nejvíce dbají,
zrno Boží na jejich mysl jak na ušlapanou .jimiž se i bohatství zahrnuje, kteréž ale sv..
cestu a od jich srdce opadá co hrách o Matouš zvláště jmenuje, že lidé nejvíce po
stěnu házený. Lidé ti nevěří, ač nevěra je něm se shánějí. Věci ty sv. Jan 1 do. 1,15.
jich jest více netečnost a nejetnost, nežli jmenuje žádost očí, žádost těla a pýchu ží=
ovědomělé bezvěří. Ale v tom stavě nedlouho vata. Pán nedí: bohatství, nébrž klam, lest,
možná se povahovati; z netečnosti povstává mam bohatství, poněvadž bohatství v sobě
odpor a tudy vědomá nevěra, an život beze hříchem není, avšak nebezpečenství s sebou
styčnosti se slovem Božím se obejíti nemůže nese. Sv, Marek a Lukáš přidávají rozkoše
a mysl brzo pro slova toho pochotěm pleti života, jakožto kterými člověk nejvíce oblu
lidské protivování=se v úrupný proti němu zován bývá, čehož sv. Matouš pominul do
odboj se postavnje. A to jest co dí: zlocíz, mněje se bez mála., že již slovem mamem bo—
satan oynímd slovo z útroby. Srdce člověka hatství to byl vyjádřil. Zboží či majetku a
slovem Božím zhrdajícího jest jako prochodná bohatství připisuje se klamavost, jedno po—
cesta, otevřeno jest všem zlým myšlenkám, něvadž člověku se co pravé bohatství na—
náchylnostem, bludům, náruživostem a vnu skýtá a namítá a přece ho skutečně ne—
káním vraha zlého, který všelikou mocí obohacuje; druhé poněvadž nic do sebe stá-=
hledí vychvátiti slovo Boží a natrousiti tam lého nemá, od člověka prchá a jej opouští
slova zlého, nauk lichých, cizých, dábelských, a tudy jej klame. Klamavé jest bohatství, že
kteréž se protivují pravdě Boží.
člověku slibuje rozkoš, blaženost a pokoj a
Druhá část něco lepší povahu projevuje. naopak člověka více těchto dober zbavuje.,
lDí Pán: Kdo na skalnatou zemí sa't jest, Sv. Otcové též ukazují na srovnalost bohate,
ten jest, který slovo slyší a hned s radostí ství a péči s trním, poněvadž totiž člověka
přijímá je; ale nemá v sobě kořene, ne'brž bodají a bolest mu působí a vzletu vyššímu
jest dočasen, když pak přijde soužgní a, pro místa nedopouštějí. Lidé tuto mínění slovo
následování pro slona, hned se horší. Slovo Boží přijímají a věří, ale vůle své k němu
tuto padá na skalnatou půdu, avšak prstí nepřiěiňují, víře své žádného vlivu na jed—
poněkud pokrytou a tudyž se ujímá hned, nání svoje nepouštějí, žijíCe jakoby víry té ne-=
ale nemajíc hlubokosti do země nemůže pou= měli, ana víra v nich ostává nikoli co vládkyně,
Štětí drahně kořene a brzo usychá. Lidé néb'rž' co holá jistina mrtvá schovaná ve

Étienne Still, ia —23.?edcbensivš e semen-u; ždmišé. o kenkelš,

skříni, aby jim snad toliko za stravu ve zlý
čas velkého stáříaposlední hodinky sloužila,
Troji stupeň dosud přebíral Pán v po
dobenství svém, První slyší, ale nevnímá;
druhý slyší, vnímá, ale nepedržuje'; třetí
slyší, vnímá, podržuje, ale žádného plodu,
užitku a ovoce nenese. První slyší ale ne
věří; druhý slyší, věří, ale doehvilně toliko;
třetí slyší, věří, ale ovoce nevydává; jsou to
nevěra, víra dočasná a víra bezčinná. Mů=
žeme také rozuměti prvními nedbalé, drn-.
hými chabé, třetími bezživé.
Jinak ale se má věc s částkou čtvrtou.
Klier'ž v zemi dobrou sát jest, ten jest, který
slovo Boží slyší a zozumž a užitek nese.,
lDí že rozumí t. j. chápá, celým rozumem,

celou myslí a vůlí pojímá, jak slovo Boží,
celého týkající se člověka, také celým .člo—
věkem pojato býti má. Ovoce, užitek či plody,
jež nese člověk, jsou ctnosti a dobré skutky,
ač i ty plody trojím rozdílem se přinášejí;
jedni více, druzí méně, jedni sto, druzí s'e-n
desát, třetí nesou třz'ďcet, Ovšem pak dobří
ti skutkové nečítají, nébrž váží se, a tudy
sv.

Otcové sto přikládali

mučeníkům, sveden

snít pannám a panicům, třídcet ostatním svět.
cům, vesměs a, vůbec je tak rozřadujíce, an
o jednotlivých Bůh jedin souditi může. Aniž
Pán říci mínil, že jen tvůj rozdíl jest mezi
těmi, kteří půdě dobré se přirovnati mohou;
nébrž klade trojí rozdíl, poněvadž počtem či
číslem tři se nějakou měrou veškerost na
mítá; jsou zajisté tuto rozdílové nesčíslní.
Přidává sv. Lukáš 8, 15. kteří nesou užitek
v trpělivosti, kdež trpělivost podle ]. Cor.
9, 10., a jj. znamená stálost a vytrvalost
Rom. 8, 35. Jac. 5, ?. Chce-li člověk ovoce dobré
nésti, musí starého člověka dennělsvlékati,
denně čistiti, denně v dobru se cvičiti, Tu
se děje, co Polyklét pravil, že těm, jimž hlína
za nehet došla t. j, kteří poslední práci vy
konávati musejí, nejtěžší práce nastává,
S podobenstvím předešlým Pán spojuje
podobenství jiné, příbuzné velmi,

24. Jiné podobenství předložil jim
řka: Podobne stalo se království ne=
beské člověku, kterýž nasel dobrého se—
mene na poli svém. 25. Když pak spali
lidé, přišel nepřítel jeho a nasel kouke=
le mezi pšenici a odešel, 26. Když pak
vzrostla bylina a plod vynesla, tedy se
ukázala i koukol, 27, Přistoupivše pak
služebníci hospodářovi řekli jemu: Pane,
zdali jsi dobrého semene nenasel na poli
svém? Gdkud- tedy má koukni? 29, l

vece jim:

Nepřítel

*;9

tišri?

“lověk to učinil.,

Služebníci ale řekli jemu: Chceš—li abym

chom šli a-s'ebrali jí?

29, l řekl: Ne,

abyste snad sbírajíce koukol nevytrh—alí
spolu s ní i pšenice.. 30, Nechte oboje
růsti až do žně, 'a v čas žně řeknu žen=

cům: Seberte nejprve kcukol a svažte
ji ve snopky ke spálení, pšenici ale shro=
maždte do stodoly mé,
Podobenství teto jest nějakou měrou do:
plňkem podobenství předešlého. Semena část
padla na dobrou půdu, pravil. lPán v před
chozí parabole. Avšak se tytýža velmi často
přihází, že v dobré půdě nevšechen plod
vezdy dobr bývá, nébrž často mezi žitem
plevel, mezi pšenici. koukol se rodí. A tudy
Pán přednesl parabolu tu o koukoli na poli
dobrém mezi pšenici nepřítelem seté, Pota—
lgovali bez mála aneb aspoň potahevati mohli
Zidé podobenství předešlé na veškerý ná=
rody, a národy jiné zemí cestnatou, skalna
tou a trnitou, sebe pak samy zemí dobrou
rozuměli, Tudy potřebí bylo tentojejiclí visu-
dek opraviti a výstrahu jim dáti, což Pán
tuto činí podobenstvím, jež opět sám níže
38—43. vykládá. Protož i my nížeji výklad
přičiníme, tu něco maličko poznamenajíce,
Cd tuto podle starých přeložili jsme koukal,
jest vlastně matonoha či jílek, tráva jede—
vatá, kteráž, když jí mnoho do chleba při-=
jde, závrať, bolení hlavy, křeče, ochrnutí a
jiná zla působí. Jilek ten zvláště na východě
za mala ode pšenice málo se rozeznává, po
znán bývaje teprv když bylina již vzrostla,
se vymetla a spolu plod vyvedla. Tudy. dí
Pán: ukázala se, vyjevila se, rozeznati se
mohla koukal; již sluhové postřehnouce ihned
tomu divili se a divení svoje pánu projevili.
Pán ale jim odpověděl, že koukol nevyšla o své
ujme z půdy, nébrž že sáta byla od ne—
přítele, kterýž pšenice vytrhovati nemoha
plevele té nasál, dílem aby udusil pšenici a
poli uškodil, dílem aby heSpodáře ve zlou po=
věst oblekl, že nedbalec a lenivec jest. il
chtěli sluhové tudíž vytrhati neplechu a bua
řeň tu ve své horlivosti. Ale pán zabránil
jim toho, aby snad, poněvadž kořenové kone
kole s kořeny pšenice se splítají, při vytr=
hování koukole pšenice spolu vytržena nebyla..
Aby raději, velí, dočekali žní, kdež koukal
ode pšenice odděliti či svázatimohou, načež
pšenice de stodol, koukoi ale na oheň při
jde. Nežli výklad paraboly této se předkládá,
uvádějí se ještě dvě jiná podobenství a ku
druhému se zvláštní poznamenán; příčiůuje;
líš—
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íilaíouš Kill, 3l=33.

Podobenství o horšící & ívá—se.

31.. Jiné podobenství předložil jim * svým prostranné

řka:

Podobne jest království nebeské

zrna horčičnému, kteréž vzav člověk rov
zesel na poli svém., 32. Kteréžto nej—
menším sice jest mezi všemi semeny,
když ale vzroste, větší jest všech zelin
a stává se stromem, že ptáci nebeští
přiletíce bydlejí na ratolestech jeho. 33,
Jiné podobenství mluvil jim: Podobno

Páně úmysly stěsňujíce.
Ostatně ještě v perné, záhřevné a očistivé
povaze zrna horčičného povahu slova Božího
a v roztírání téhož zrna bedlivé rozjímání
slova Božího naznačeno nalezají. Posléz při—=

jde poznamenati, že místo na poli (rozsel)
sv.. Lukáš klade (13, 19) do zahrady své,
kdež chrániti a hleděti ho, kdež je opatro
vati a ostarávati mohl. Tím se ozvláštní
péče Boží o církev naznačuje.
Druhé podobenství () kvasu jednáo vni
jest království nebeské kvasu, kterýž terných účincích a působeních evangeliem v
vzavši žena zadělala do tří mirek mon člověčenstvu provedených a provedenu býti
majících. Kvasem všechno těsto kysá a
ky, až zkynulo celé,
jako ve kvas se. proměňuje; tak evangelium
Dvě tato podobenství příbuzna sobě jsou, či nauka Kristova, jsouc nebeského původu,
obě moc a sílu nauky Páně vyličujíce; v všemu povahu nebeskou má přičiniti. Nee
tom jednak se liší, že podobenství o horčič vidomé avšak ustavičně a mocně proměňuje
ném keři projádřuje, kterak slovo Boží, na— nauka křesťanská veškerý okolnosti a stavy
uka Páně a církev Kristova vezdyvíce a světa, ozvláště pak útrobu srdcí těch, jenž
íce rozšiřuje a rozprostírá se, podobenství se muodevzdávají, až je docela pronikne a
ale o kvasu vniternou, ducha lidského změ— mocí svou vniternou mysli veškerý promění..
ňující moc téhož slova Božího značí. Zdá se A. vniternému postupu tomu veškerý stavy a
dí Chrysostom, že Pán podobenství ta ku veškeren život soukromý a veřejný činný,
předešlým dvěma pro potěšení učeníků při— učený i rozjímavý v církvi i v státě pod—

pojil. Mohli zajisté mysl potratiti při té my
šlence, že jenom čtvrtý díl dobrou půdou
bude a že i v této čtvrtině mnoho buřeně,
plevele a koukole se nalezne. Snad-liž tedy
evangelium tak málo má do sebe moci apů—
sobnosti? Na to jim'Pán předkládá dvě ta
potěšivá podobenství.
Keř horčičný- malé má seménko zaku
latělé a mnoho se .ho v Palestině sází, po
něvadž semeno zadělané potřebuje se na
olej a na okořeňování jídel a ozvláště pro
lékařství. Zrno sice menší 'jest jiných sea
men, ačkoli zhola nejmenším není; Pán v
tom následuje mluvení spůsobu lidu, podle
něhož nejmenším sluje, co velmi jest malým.
Ale však semeno to při malosti své vyniká
nade vše silou rostivou tak, že ač stromem
nejsouci, stromu ve zvíci se vyrovná, jak o
tom pocestní vypravují; ve Spančlích a v
ítalii podobně žene do výše. Smysl podo
benství o horčici samozřejmý jest. Církev
Kristova jest na počátku menší než každá
jiná říše, ale vzroste a rozprostraní se, že
prostranstvím nade vše vynikati bude. Po
čalo evangelium od Jerusaléma Luk. 24, 47.,
ale již naplnilo svět veškeren od moře k
moři až do končin země Z. 'il, 8. Ptáci ne
beštz'přilétají, vece Pán; tím míní se, že ve
stínech rostliny té t. j. pod ochranou a pe
čováním církve veškeří národové se ubytují
a v církvi blaženosti své hledati budou. Jiní
Ptá/'i'y rozumějí knížata, krále, císaře, vel
može, mudrce a jiné výtečníky, výkladem

robiti' se povinen jest.
Obojí podobenství

více a více vyplňo—

vati se vidíme a to jest úloha celé historie,
aby veškeren obor země se sběhl pod rato
lesti církve a aby kde která duše mysl svou
evangeliem co kvasem proměniti dala. Cír—
kev nepatrně, jak se druhdy vidí, se rozši—
řuje a vniterné proměny skrze milost Boží
ve člověku působené rovně nepatrný jsou,
znenáhla a po mále avšak jistě a pevně po—
stoupajíce. Nepatrné slovo druhdy podivné
u člověka účinky působí, jak ze života svět
ců a světic viděti, a pravdu podobenství o
kvasu každý sám na sobě poznati může. My—
šlénky dobré napřed jako blesk namihují
se, náklonnosti dobré se na okamžik nama—
nují, citové nábožní tanou na duši přeběžně
toliko. Ale znenáhla, přičiní-li se člověk s

milostí Boží, myšlenky ty se ustálují, ná
klonnosti utvrzují se a citové nábožní vpo—
vahu se oblékají.
U ženě dí, že mouku zadělala, poněvadž
taková práce na ženy sluší. Dí o třech
měřicích, poněvadž tím určitým číslem řeč
názornosti a zračitosti dosahuje. Aniž pak
v těch. věcech, kteréž jen k ozdobě řeči
slouží, ozvláštního smyslu a tajemství hlen
dati sluší. Co v jazyku našem mirka pře

loženo jest, v řeckém sata sluje;

sata pak

cr sea míra hebrejská jest, třetina efy he—
brejské., Tři mírky činily bez mála naši

měřicí.

Pán sice sám výše v., 13.'příčinu udal,

Matouš Xttl, 34—43. Výklad podobenství o konkott.

“QTOČv paraboiách

k iidu

mluví.

197

Ale pří-= ' to, že i v řeckém i lat. čas jiný jest než ve

čína ta nevylučuje příčin jiných a tudy sv.
Matouš jinou toho spůsobu vyučování Páně
příčinu jmenuje řka:

předešlé větě, kdež jsme mluvil převedli.
Jest tuto. v druhém členu nedominulý čas

štátu, an v prvnějším jest aorist átátqoa
A. tudy smysl jest, že Ježíš netoliko tenkráte,
34, Toto všecko mluvil Ježíš vpo— nebrž vesměs nikdy nemluvíval bez skry=
tého v podobenstvích a záhadných větách
dohenstvích k zástupům a bez podo— projadřeného smyslu. Sv.“ Marek přidává,
benství nemluvíval jim, 35. aby se na— že jim mluvil v podobenstvích, jak slyšeti
plnilo, což povědíno bylo skrze proroka mohli t. j, jak hodni a schopni toho byli,.
řkoucího: Otevru v podobenstvích ústa (Mr. 4, 33.)
Když Pán ta dotčená podobenství doo
svá a poifím skryté věci od ustanovení
mluvil,
tedy jak dále vypravuje evangelista:
světa..

36., Tehdy rozpustiv zástupy přišei
domů. ][ přistoupili, k Němu učeníci
připisuje se Asafovi, který již v St., Z, pro-=
rokem sluje. On předpovídal o Kristu, že Jeho řkouce: Vylož nám podobenství o
otevře v podobenstvích ústa svá (s opovz'skryté koukoli polné. 37. On pak odpověděv
věci od ustanovení světa,.. Podobenství se tu řekl jim: Rozsévač dobrého semenejest
béře v širším smyslu a znamená řeč mnoho-= Syn člověka, 38. pole jest Svět; dobré
značnou, tajemnou a záhadnou. Asaf na do
tčeném místě mluví o vedení lidu Božího pak símě to jso-u synové království, kou—
Proroctví, k němuž „se táhne tuto evan—

gelista,

vzato jest ze Z. 77, 2.

alm ten

skrze podivné události a příběhy v Starém kol ale synové jsou zla, 39. Nepřítel
Zákoně Bohem řízené a lidu tomu k vý pak, kterýž rozséval ji, jest ďábel; žeň
chově připravené. Ale příběhové ti byli pak jest skonání světa, ženci ale andě=
spolu náznakem a náobrazem věcí v Novém lé jsou., 400 Jako tedy sbírá se koukol
Zákoně díti se majících, a tudy dobře Z 'a ohněm pálí, tak bude při skonání
77, 2. slují podobenstvími a záhadami, po
něvadž vypodobňují pod historickým a nej světa, 41, Pošle Syn člověka anděly
bližším smyslem věci tajné, záhadnéva ne= svoje a seberou z království jeho vše=
snadné dostupné. Asaf sice mluví v Zalmu, chna pohoršeni a činitele nepravosti, 4:2.,
ale mluví . co náznak a. obraz Krista, v a uvrhnou je do peci ohnivé; tam bude
němž všeliká moudrost všelikých proroků pláč a skřípot zubův, 43 Tehdá spra—
se sbíhala a jenž obraznou, náznačnou
a označnou

povahu

veškerých

věcí nej—=

vedliví se zaskvějí jako slunce v krá-»
Kdo má uši k sly—

lépe prozíral. Sv. Matouš, jak jsme již ča
stěji pozorovali, velečasto k takovým v St.
Z. náznakům prohlídá, styčnosti ty Starého
Zákona s Novým Zákonem za svrchovaný

lovství Otce svého.
šení, slyšiž.

článku znamená totéž co v druhém článku
skryté věci či skrytosti. Přidává Slova: od
ustanovení světa, čímž dvojí Věci dotýká a
nastiňuje; jednu, že tajemství od Krista po
věděná jsou vyšší nade vše jiná, jinými ač
nejvznešenějšími mudrci pronešeuá; druhé,
že právě Kristus to v podobenstvích svo
jich zahrnuje, co od založení světa. bylo v
úmyslech Božích uloženo, ale skryto zůstá—
valo, až Kristus smysl ten otevřel, Rom.

vyložil; teď když svečeřelo se, žádali od
'Něho, aby jim vysvětlil podobenství o ple
veli, ješto jim přítemné zůstávalo, ač něco
toho pochopovali. Pán vykládá, avšak nie—
koliv do podrobná , nébrž jenom zkrátka,
některé věci zevrubněji, jiné stručněji uka—
zuje, jiného se jen dotýká, zanechávaje apo'
štolům ostatku se domyslitL
Rozsévač jest Kristus; Jím toliko do—
stává člověk síly ku působení dobrého. Nee
přítel jest ďábel, který sel zlé sžmě, když
lidé usnula" t.. j. nedbali a nebdělh Přišci
za Pánem teprv, poněvadž kde nemá co
nápodohiti, ničeho nevyvedc. Polom není
toliko země zaslíbené,-jak se někteří Zidé'

Prepustiv lid,- jenž k němu byl se ode—
důkaz božského křestanství původu pekla—= všad shrnul, vrátil se Pán domů:: t.. j. do
daje. Proroctví, jež uvodí, má dva členy, toho domu v Kafarnáu, v němž bydlel. Pa
ale členy souznačné; podobenství v prvním rabolu o čtverém semenu učeníkům již dříve

16, 26.

Col.. 1, 26.,

i Cor. 2,

7., Slovem

ustanovení značí se počátek či stvoření světa;
slovo světa mnozí rkpp, nečtou, avšak ovšem
rozumí se. Ještě musím-e poznamenati,
proč jsme přeložili nemluvt'ual,' učinili jsme

ldd
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býti mohl., Kdyby Pán koukole nesnášel
trpělivě, dí Zlatoslov Petr (s. 97), tedy by
zámyslu Božího., čemuž ale ďábel všelijak církev ani Matouše ani Pavla neměla. Cín
odporuje. Dobré sémě jsou lidé dobří, praví kev sobě dobře vědoma jest práva svého
ctitelé Boží, praví vidové církve svaté. Kou koukol vytrhovati čili zlé, nepodací , vzdou
kal jsou lidé zlí, a na. jeden smysl vychází, rovité, urputně , neposlušné a kacířské lidi
bud' že syny zla, zloby, bud' syny zlého, z lůna svého vyvrhovati (1. Cor. 5, 13. Gal.
zlostnžha, ďábla je jmenujeme podle toho, 5, 123; avšak církev vezdy prohlídá k slo=
jestli slovo řecké v mužském rodu aneb ve vům Páně., že koukole často bez uškození
věčném béřeme.
encooě jsou andělé, při pšenice vytrhati nelze a že jí moc ne ke
nichž všeliká péče tam směřuje, ne tak aby zkáze, nébrž ku spáse dána jest 2 Cor. 10,
zlí byli potrestáni, nébrž aby raději dobří & Církev, když vyskytne se blud,“ neříká bí=
lému černé a hořkému sladké des. 23, 20.,
škody nevzali.
Kristus seje dobré símě, on totiž usta= ale ona nejprve proti bludu povstává a jej
vičně dobré lidi zplozujo a obrozuje; ale zavrhuje, načež i ten, kdož se výroku její
dábel všelijak odporuje a překáží tomu. Na mu nepodrobuje, z lůna jejího vyloučen bývá
sel koukole, když lidé odespali, zasnuli; dí či raději sám sebe vylučuje. Nebo jak Zla=
lidé, nedí sluhové hospodcířovi, jakoby vyě toúst dí (hem. 46 in Mtb), nezakazuje Pán
mlouval nedbalost a neostražitost jejich tím, tím výrokem svojím bludařům odporovati,
že jsou křehcí' lidé. Působení d'áblovo v je k mlčení přiváděti, drzosti a smělosti je
této časnosti nestavuje se, nébrž zastaveno jich přítrž činiti, schůzí jejich se varovati a
bude až na konci věků. “V církvi tedy po před nimi jiné vystříhati.
veškeren čas zlí s dobrými spojeni budou,
Ovšem mnoho příčin jest, pro které lidé
aniž kdy před soudem posledním ten čas v zlí mezi dobrými od Boha necháni bývají,
církvi zavládne, aby sami svatí v ní se na— že totiž polepšiti se jim času ponechává, že
cházeli. Jest církev sice bezúhonná a bez» jimi dobří ve ctnostech některých prospívají
vráská Ef. 5, 26., ale jsouc vychovárnou a atd. Leč Pán v parabole naší příčin těch
vzdělárnou člověčenstva nemůže se zla ochrá—= nedotýká. To však jistí, že na konec světa
niti, nébrž právě všelijak k tomu prohledati zlí od dobrých na věky věkův odloučení &
má, aby zlo v dobro se obrátilo, aby lidé k věčnému ohni odsouzeni budou. lDí: Jako
zlost ostavili a dobrými, svatými a dokona sbírá se koukal a ohněm pálí, tak bude při
lými stali se. To se jí ale pro svobodu lidu= shonání světa. Pošle Syn člověka anděly svoje
skou, která v zarytosti své proti mravně o a seberou z království jeho všechna pohoršení
pravě vzpírá se, nikterak docela tuto ne= a činitele nepravosti a uvrhnou je do pecí
může podařiti; stane se to, až nepřítel, drak, ohnivě. Tam bude pláč a skřípot zubů. IPO—=
dábel či satanáš, dokona svázán a do pro— dle těchto slov Páně zlých od dobrých od
dělení a tamtěch sehrání a v pec uvrhnutí
pasti na věky uvržen bude Ap. 20, 14.
dakož tam pravil Pán, že se ukázala stane se skrze anděly.. Při čemž sv. Chryu
koukol teprv, až bylina vzrostla a se pšeni= , sostom pozoruje, jak veliká jest Páně dou
ce vymetávala, tak napřed všeliké zlo ukrý= ' brota, že símě sám seje, pokutu ale ——an
vá se, až časem svým se pronáší, nemo— jí nerad ukládá — skrze anděly uskutečňu
bone povahy svojí déle tajiti. Ale když se ; je. Jmenuje nešlechetníky odtaženým slo—
ukáže, tu sluhové ihned ji vytrhati dychtí. vem pohoršení , chtěje slovem tím veškerý
dluhové církve, apoštolové, biskupové, kněží ' zločiny, nepravosti a zbrodněaspolu ty, jenž
v horlivosti své by rádi Zničili veškero zlo, je činí, zabrnouti. Tím namítá se, že neje—
veškery nepravosti z církve. Avšak v tom nom lidé zlí odděleni budou od dobrých,
liší se mínění Páně od náhledu sluhův, že nébrž že již nikdy žádná zbrodeň, žádná
poroučí snášeti, trpěti a nechati buřeh, plo-— nepravost, žádný hřích, žádné pohoršení mezi
vel a koukol mezi pšenici , dokud poslední svatými nezavládne. Ovšem pak také ta nan
dokonání nepřibude. Pšenice a buřeň, zlí a uka ve jméně abstraktném tom leží, že zlí
dobří tak jsou splet-ení, spojeni, skořeněni, oni lidé zlobou svou a zlými svými mravy
spřátelení, skrevnění a spříbuzněni spolem, byli. ku pohoršení a pádu.
že přísný soud od církve a přísně od ní
Přidává Pán o konečném obojích lidí,
vyhostění s větší škodou nežli s prospě» dobrých i zlých, osudu. Pokutu zlých dvojí
chem by se potkalo a přemnozí by raděj ; klade, nejprvé zápornou, že odloučení a vy
církev než příbuzné své opustili. Také by i hostěni budou z říše Páně, potom kladnou,
velikou strohostí mnohému cesta ke spáse * že_ v pec pekelnou uvrženi budou. Trest
zarostla, který by jinak nápravou a spasen jejlch, dí, bude oheň pekelný, skřípot znbůo

domněli, nvébržjest svět „ kterýž kfírlm

pp,—istověprivmouti .se

ma podle

vecneho
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„ pláč. NaOpak odplata dobrých bude, jak

jde a prodává všecko, co má a kupuje
pole to, 45. Opět podobne jest královu
slunce. O pokutě oné jsme již výše mluvili
ství nebeské člověku kupci hlodajícímu
8, ]12. Slnečná se jak slunce značí blažený,
oslavený stav spravedlivých, jak již u Dan. dobrých perel. 46. A když nalezl jednu
12, 3, se cpisuje; není zajisté většího světla drahou perlu, odešed prodal všecko a
dále dí, že se okvětí budou v říši Otce jak

nade světlo “slunečné a světlo v písmě bla “koupil ji.,
ženost značí. Tudy světlem slunlta svrchoo
Z toho, co v. 36. se praví, že Pán do=
vaná. blahost se znamená.. Budou po vzkří=
šení z mrtvých těla údův “Kristových tělu mů přišel, přemnozí odvětovali, že tatoanáo
hlavy, Krista Pána samého, podobna v slávě sledující podobenství soukromí k apoštolům
]. Cor. 115, 53. Rom. 8, 18.
toliko pravena byla. Avšak víme, že sv. Ma
Podivno ale, co Pán přidává: v říši či touš nevezdy přísně časového pořadu se drží,
království Otce svého, Proč nedí V králov
nébrž jej tytýž ruší; i zdá se, že Pán ve"
ství mém? aneb v království Syna člověka? škerých sedmero podobenství rovně jak tam
Sv. Pavel 1 Cor, 15, 24, praví , že Kristus
sedmero proseb v Otčenáši na jednou všemu
po vzkříšení z mrtvých odevzdá říši Otci, lidu přednášel, apoštolům ale doma vyklá—
na důkaz, že již dokonáno veškero dílo spásy dal, spolu věci některé místněji k mysli, k
a na důkaz své k Otci co působci spásy od= rozumu a ku paměti jim přivodě.
danosti a neobmezeně úcty, kterou se co ve-:
Oběma parabolama, pokladu i perly, táž
lekněz, smírce a prostředník člověčonstva k pravda se označuje a ozračuje, neskončená
Němu nese. Kralování Otcovo jest cíl a ko cena a hodnota křesťanské víry; leč vprvní
nec veškerého stvořenstva,
parabole prohlídá Pán k milostí Boží, která
Posléze Pán slovy: kdo ma' uši, slyšíš člověkovi poklad víry káně naskýtá (do. 6,
napomíná, aby každý člověk k těm věcem, 44k), v druhé ale se odnáší Pán ku snažení

jenž v parabole té obsahují se, celou mysl
přičiňoval, poněvadž se spásy věčné každého
člověka týkají..
Ostatně paraboly té se rozličné užívá
od sv, otcův, a Jan Zlatoúst obrací ji ku
provedení nauky, že od Boha svět a co v
něm jest na počátku dobr stvořen byl a te
prv svedením ďábla buřeň zlá, hřích, na
svět přišel. Ponejvíce obracují podobenství

lidskému , kterým se království nebeského
dobývá. 'l'am vnímavost, tu žádosta snaha,
tam opatrnost, tu, v druhé parabole, odvaha
a vědomí se vystavuje., Pastýři našli, mudrci
hledali; Jan hledal, Pavel nalezl; Samari=
tanka nalezla, komorník královny Kandaky
hledal ,i Maria egyptská našla, Ignatius na=
lezl, Justin, Fr. Saleský, Aloysius hle-dali,.
Parabola o pokladu učí, že nemůže člověk
to na. bludařství, které hledí na počátku vše——pravdy koupiti leč veškerý věci prodav a
lijak v roucho pravověrnosti se obláčeti, práv všeho závadného se zhostiv; parabola operle
vě jak buřeň a pšenice za mala sobě podobny zas učí, že jí nikdo nenalezne, leč jíscelou
jsou. Sv.. Augustin proti. Donatistům, kteříž duší a nasazením života hledaje. V Starém
pro některá v církvi pohoršení od ní odstou— Zákoně již drahá cena pravdy a moudrosti
pali, na parabolu tu se táhl. Vece: „Zdaliž Boží se vychvaluje. Prov., 8, 11. 19. Lepší
Afrika jest svět ?" Zdaliž ten věk náš již jest moudrost nežvšecky nejdražší věcí, než
žeň jest a konec věků ? Dočekejte žně po zlato a kámen drahý. Z. 18, 11. dí, že jest
celém oboru světa! rostte po celém světa žádoucnějšž nad zlato a sladší nad med a
oboru v žeň! po celém oboru snášejte kou— street. A Job 28, 16. 17., vece o ní, že neo
kol. Kdož opouští jednotu, ruší lásku, akdo bude příroondna k sardonichu a safžru nej
lásku ruší, ač snad veliké věci actnosti ma= dražšímu, aniž se jí topas vyrovná, Ve
je, ničím není a všecky věci tý veliké ničím dvou ale parabolách našich hodnota pravdy
a moudrosti. se vyličujc co taková, pro jejíž
nejsou.“
dosažení člověk všeho se vzdáti a odečísti
]Dosud Pán ve čtyrech parabolách otom
mluvil, kterak království Boží rozličného u povinen jest,
V parabole o pokladu naráží Pán na
rozličných lidí úspěchu dochází a kterak z
nepatrnosti své k velikému vzrostu působe= právo tehdejší, podle něhož majetník pole byl
ním svým vniterným dospívá, Nyní o hod= spolu majitelem pokladu na poli tom nalezen
notě a ceně království dí:
ného. Pole ono značí církev, ústavy, ustrojea
úřady její. Víra, nauka Páně se všemi v ní mio
dll; Podobne jest království nebe—a lostmi jest poklad ; skrytýmjest, poněvadž cena
ské pokladu skrytému v poli, jejž ira-» jeho nevšechněm jest zračita, ano umnohých
leznuv člověk skryl a radostí nad ním všeliká známost ceny a hodnoty jeho se zhola
l
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pohřešuje. Dále praví se o nalezeném pokladu,
že nálezce skryl jej; to dále sez opatrnosti,
aby mu poklad nevynikl z rukou a jinými
uchvácen nebyl. Namítá se tím dílem píle a
přičinlivost, se kterou všelijak snažiti se
třeba, abychom pokladu toho dostali, dílem
se nebezpečí ta značí, kterými poklad nám
snadno vyrván býti může, jelikož pleť., svět
a satan všemožně nám jej vydříti usilují.
Ještě svatí otcové dvou nauk z parac
boly o pokladu vzatých dotýkají Nejprv
nalezají. v slově skryl naučení, že člověk
pro ochránění a zachování pokladu, nauky
Boží totiž a vnuknutí Ducha svatého, se
světa ukrýti a na samet-ach chovati se má.
Nap-otom jim ukrytí pokladu v lůna země
t. j. církve znamená,

že člověk ústavů

o perle; tvím-Stil..o sítlc

dové umění a moudrosti. Ferlou rozumějí
také lásku,. kteréž jak dí Augustin, nemaje,
kdybys svět měl,

m'a tobě neprospívá,

letec

rouž ale maje samu a jedina, behat učiněn
jsi. .l'iní perlou slyší pokoru, jiní jinak po
dobenství těch užívají.
Ještě jednu „parabolu přednesl Pán uč
hům svým a podle toho, co jsme vyše pra—=

vili, bez mála také veškerému lidu, kterou
tentokráte obor podobenství svojich zavírá.
Týká se parabola ta vněšné povahy církve
a údův jejích, týká se ale i výminky, pode
kterou člověk, ač v církvi se nalezaje, spásy
jedině přiúčastniti se může.
Jest pak parabola tahle:

4% Opět podobne jest

sir—=

království

kve dokonale má se držeti, ješte jediným, k
ní se přivinutím poklad ten zachován býti

nebeské síti puštěné do moře a ze vše—
likého rodu rybího shromáždivší, 48.. kte
může.
.
roužto,
když naplněna byla, vytáhše a
V druhé parabola, o perle, spatřujeme
na
břeh
„se posadivše vybrali dobré do
vazbu nepřímou. Očekávali bychom, ponča
vadž království Boží v předešlém podoben-e nádob, špatné pak pryč odvrhlieo, Tak
ství přirovnává se pokladu, že se v podo— bude při skonání světa, vyjdou andělé
benství druhém připodobní perle. Ale pro
pevěd' se jinačí a přirovnání

cem.

se děje s kup——

Děje se ta změna výstavy-, poněvadž

netoliko hodnota království nebeského, néhrž
také to vytknouti se mělo, že člověk se vší
snahou a pílí usilovati má, aby perly oné
dosáhl.
Co v obou parab'olách se sbíhá, jest, že
všeckoprodati potřebí a koupití tam ron, tu
perlu. Kupováním tím a prodáváním nic ji—
ného nevyrozumíva se, leč že jak již do—
tknuto, všeho se vzdáti, všeho se odříci a

odčísti, že vášněm, libostem, náruživostema
náklonnostem vypovědíti, poživám, cti, důsto
jenstvím, majetstvím výhost dáti a poklady
egyptskými jak tam Mojžíš Hebr. 11, 26.
pohrdati, ano i života opovážiti se přijde,
kdykoli dotčené věci překážkou a závadou
by nám býti mohly ku postihováni pravdy
Boží a svatosti a mravnosti; lépe duši spa—
siti nežli celý svět získati. Tudy Pavel dí o
sobě Filipp. 3, 'Z. 8. Co mně bylo zisk, po
Zož'z'ljsem pro Krista za škodu., Anobrž ve—

škery věci pokládám býti škodou pro vyvý
šenou známost Ježíše Krista.
Ku posledu zmiňujeme se krátce o ně=
.terých mystických výkladech nenevhodných.
Kupectvž provodí tu každý člověk, jelikož
po něčem touží a se shání, maje ovšem.nade
všecko stálého zboží žádati, ve kterém by
na věky duše jeho spočinouti mohla. Mnozí
otcové polem kladli písmo sv.. býti, kdež po=

kladové ukrytí jsou;
podle

jiní Krista, v Němž

(lol. 2, 3, skrytí jsou všickui pekla-

a odloučí zlé z prostředku spravedlivých
50. a uvrhnou je do peci ohnivé; tam
bude pláč a skřehot zubův,

Podobenství toto apoštolům a celému lidu
bylo nejpřístupnější, vzato byvši od obyčej
ného jim zaměstnání, a na moři bez mála
ještě proneseno bylo; dokončil učení své
parabolou vzatou od zaměstnání, jímž se lo—
vení a plavení na jezeru galilejském oby
čejně končilo. Parabola ta podle smyslu té
měř stejna jest s- onou _o koukoli; a proto
se vidělo Maldonatovi, že snad ode Pána s
ní hned spojena byla, že však sv. Matouš
pořádku za jakoukoli příčinou se nedržel.
Jiným ale vidí se lépe, že Pán ku konci
ještě jednou vrací se k naučení v parabole
o pleveli vyjádřenému, poněvadž na ni váhu
veškeru klásti obmýšlí. Jest zajisté svrcho—
vaně důležita nauka, že sice v církvi zlí s
dobrými nalezají se, že ale druhdy na sko
nání věkův oddělení se stane, a že ti., co v
církvi byli, avšak nesličný život vedli, v pon
kutu věčného ohně uvrženi budou,
Jako Zidé sobě zakládali na svém od
Abrahama pojití, tak předvídal Pán, budou
mnozí na víře si zakládati a na ni se spo—
léhati, o upravení mravů nedbajíce. Těmto
tedy Pán naučení dává a epětuje, co již byl
pravil, aby jim tím hlouběji v mysl vniklo,
Síť, vrše či nevod jest církev se všemi ústavy
a milostmi svými; moře jest svět, ryby jsou
lidé, kteří v moři tom plném proudění,

pří——

kterouž klín, snese.

[šovaha lion-eho učitel-a

201

bojův, nebezpečí a pokušení se nacházejí... vám příkaz, kterak byste s dobytým pokla=
Nebo, dí Augustin, někde jsou skály a bra= dem zacházeti měli. Vecer. Každý učitel W“
dla a od ennd fučí vítr a lodí sráží a tro— učený v království Božím. Učitelí pokolení
skotá. Z každého rodu sbírají, dí Pán; těmi lidského učinil Pán apoštoly; slovem v_i/=
slovy navrhuje, že žádný národ, žádný stav, učený Pán dí, že ovšem jimi býti mohou, po“
žádné pohlaví, žádné stáří od církve a do— něvadž vyučili se království nebeskému t. j.
ber jejich se nevylučuje. Nevod se prostírá věcem království nebeského se týkajícím,
od lidí, kteří jsou rybáři lidí 4, 19.; ale či jak text řecký yaůmevůeíg tuto klade,
skončení práce té, vytáhnutí vrše, nevedu, poněvadž stali jsou se učněm a žáky dříve.
sítě děje se od andělů., nejsouc ovšem v ru» Dále dí, že zpokladustaréžnooé věcivynášetž
kou lidských. V nevedu, dokad vhlabokosti mají. Poklad, jehož sobě získali a jejž vyná
moře nalezá se, nemožno dobré odo zlých šeti mají, jest nauka Kristova, jenž pokladem
odloučiti; a v tom rozeznává se podobenství ; sluje spolu proto, poněvadž s ní se (jak tam
nevedu od podobenství buřeně. Při této Rom 1, 16. s evangeliem) vyrozumívají da=
možna plevel či koukoi ode pšenice odrůz— .-rové a milosti., těm kdož víru přijah, udělo
niti, ač Pán tomu nechce, aby se to dále; vané. Věci nové a staré, vece Pán a rozumí
při parabole o síti to nemožno. Tím na roz" rozličnost, jenž se naukou Páně obnáší. Jsou
um se dává, že po veškeré trvání církve v věci v ní nové i staré; nově, poněvadž dříve
ní se budou lidé zlí a dobří nalezati a od jich od Krista projádření neznámy byly,
dělení jich, ješto Pán nepospíchá aniž žeby staré, poněvadž duchu lidskému tak příbuzny
pozdě přišel se bojí, teprv na konci věkův a příhodný jsou, že slyše je domnívá se věci
před se bráno bude. Tehdá teprv dobří bu— dávno slyšené a v hloubi útroby zalehlé vní—=
dou vyňati z moře a vzati do nádob, t. j. máti. Stare“ jsou, poněvadž nejsou nálezek
do příbytků nebeských, do říše Otcovy, kdež lidský ani výplodek obraznosti člověcké, nébrž
žádného nebezpečenství již nestává; zlí však od Krista pocházejí, aniž změniti se mohou,
budou uvrženi do pekelného trápení. Vhodně majíce od pokolení do pokolení podávány
sv., Jeroným (in Mt. 23.3 veee: Apoštolé býti. 2 '„Tím, 2, 2. Hospodaření
připodobn—
uslyševše, řeč Páně, že je učiní rybáři lidí, ňuje apoštoly, tím k Opatrnosti, moudrosti,
setkali sobě ze Starého a Nového Zákona sít neumdlenosti a obezřetnosti v zacházení s po
evangelické nauky a spustili ji do moře kladem jich nabízeje.
světa tohoto. A ta sít se posud prostírá u
Ale irozmanitý spůsob nauku Páně před—=
prostřed proudů, valův a příbojů. Když ale kládati věcmi starými a novými se rozuměti
přibude skonání světa, sít'. vytažena bude, může a ve slovech Páně paedagogická zá—
dobří budou přijati do osudí nebeských, do sada leží. Kristus předkládaje podobenství
sídel Božích blažených, zlí ale pražení bu— bral obrazy k nim z přírody, od věci zná—=
dou plamenem pekelným. _
mých; to byly věci staré. Avšak se starými
Předloživ Pán sedmero těch _parabol a těmi věcmi spojoval Pán nově nauky a učil
učeníky duchovním okem a novým zrakem
vyloživ jim, co jim zatmělé bylo, táže sejich
posléze:
na přírodu co obrazovnu vyšších nauk pou
hlédatL Podobně Starý Zákon byl jim po
„
51.. Srozuměli jste—li tomu všemu? vědom a věci tam pravené věcmi starými
Rkou Jemu: Ovšem.. 52, Díjim: Protož slouti mohly. Ale když jim Pán smysl ote
vřel výroků jeho a v novém světle výpovědi
každý učitel vyučený v království nebe— jeho
ukázal, tu již ze staré knihy té nová
ském podoben jest člověku hospodáři, moudrost plynula, V tom tedy opatrnost jeví
kterýž vynáší z pokladu svého nové i se, aby učitel na známých a takměř sta-rých
staré věci.
základech nové a neznámé posud nauky stavěl,
Ovšem pak Pán netoliko k apoštolům
Otazuje se apoštolů, zda vyrozuměli vě— mluvil, néhrž v nich mluvil ke všem, kteří
cem těm, poněvadž jim nejvíce náleželo, aby úřadu učitelského v církvi účastni budou.
předložená podobenství chápali, majíce jiné Jim povinností jest, aby mysl a ducha svého
vyučovati. Kdo zajisté jiné cvičiti máaučiti,
ponořovali do hloubi nauky a ústavy církve
ten napřed sám věcem těm vyučen býti musí. svaté, aby se v ně docela vžili a co pekla-:
Apoštolé odpověděli, že ovšem všechněm věcem dem církve jest, i svým pokladem učinili.
oněm vyrozuměli. Tudy dí Pán: Proto “po lPři rozdělování a vynášení pak pokladu velí
něvadž jste vyrozuměli, poněvadž jete dokáa Pán od hospodáře učiti se, kterýž novou i
zali, že jste se přiučíliaspolu poněvadž jste starou potravou na mnohá léta, když toho
tím duchovního pokladu nabyli, tedy vám dá potřebí, jak onen Josef egyptský Gen, dl,
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tilatouě tht, 53-—58, Frerok ve vlasti nevracet..

48.. se zachystává, aby ěeiádce ničeho se
nenedostávalo a ona netoliko nouze netrpěla,
nébrž i toho, čeho jí poskýta se, s příjem
ností užití mohla. Tak mají také služebníci
církve umění potřebného nabývati 1 Tim. 4,
13. u moudrosti všelijak prospívati a růsti,
staré pravdy v novém světle ukazovati a se
slovem. lBožím správně zacházeti 2 Tím 2,
35., aby každému vhodně a příhodně rozdá—
vati mohli. 24, 45..
'
'

,. Sv. otcové obracejí věci staré na Starý
Zákon a novými věcmi rozumějí Zákon Nový.
Sv. Jeroným dí: Apoštolé byli vyučenci Kria

stovi a písaři Jeho, kteříž slovaanauky Jeho
na masité desky útrob znamenali a oplývali
poklady hospodářů, ze zásoby svojí nové i
staré věci vynášejíce a to co z evangelia
kázali, výroky Starého Zákona potvrzujíce.
lPodle čehož dí chot' Páně Cant.? . 13. Nové
i staré věci, milý můj, naspořila jsem tobě.
A Origenes dí: Kdo nových a starých věcí
nevynáší, není učitelem vycvičeným v krá=
lovství Božím, Tudy všelijak poklady nové
i staré nám shromažďovali náleží, dnem a
noci v zákoně Božím rozjímati, netoliko ve
výrocích evangelií a v apoštolských

výpo—

věděch, nébrž i v pokladech Starého Zákona
a proroků.
Připojnje sv. Matouš nehodnotu, sjakou
Pán, když z Kafarnáa se byl do Nazareta,
odebral, tuto ode krajanů a speluměštanů
svojich přijat byl. Vypravuje takto:

530 I stalo se, když dokonal Ježíš
podobenství ta, odebral se odtad. MLA
přišed do vlasti-své učil je ve sbernici
jejich, tak že se divili apraviii: Gdkud
má tento moudrost tu a ty moci? 55.
Neníoliž to tesařiiv syn? zdaliž' matka

jehoneslove Maria a bratři jeho Jákob
a Josef a Simon adúdas? 56, A sestry
jeho nejsouuliž všechny u nás? Odkud
tedy má všecky věci tyto? 57, l'horšili
se nad Ním., Ježíš pak řekl jim: Není
prorok beze cti leč ve vlasti své a v
domu svém., 58. A neučinil tu divů
mnoho pro nevěru jejich.
_ Vlasti či otčinou Páně nerozumí se tuto
Betlém, kdež se zrodil, nébrž Nazaret, kdež
vychován byl, 0 Kaiarnáu se to siyšeti ne=
může, kteréž sice městemJeko, městem, kdež
nejvíce zdržoval se a vyučoval, sloulo, však
otčinou Jeho žádnou měrou nebylo sr. 9,1.
© Nazaretu také všickni staří a noví to vy=

kládají, kteří spoiu se odvolávají na to, že
by lidé ani v Betlémě ani v Kafernáu ne—
byli příbuzenstva „leboznáti mohli, poněvadž
tam dobou toliko nedrahnou se byl zdržoval.
Otázka jiná se tu klade, zdali příběh
tento jest'týž, jejž sv. Luk. 4, 16—30.uvodí?
0 sv. Marku 6, 1. nelze pochybovati, že neo
jiný leč náš příběh vykládá, shoduje se zao
jisté docela s Matoušem, v tom jsa jen
odchoden od něho, že v jiné Spojitosti jej
přednáší, totiž po vzkříšení dcery Jairovyo
Víme ale, že evangelisté časového pořadu
nešetřili. Die téhož Marka 6, 2, dále se to
v sobotu, na kterýž den ěetněji než. jindy
se lid shromažďoval v synagogách,
Ale což o Lukášově vypravování smýšleti ?
Maldonat praví, že se ani pochybovati nedá
o tom, jakoby Luk. 4. a Matouš tuto stejné
události nevykládali. Avšak jiní lépe za to
mají, že sv. Lukáš 4, 16. obšírněji vypravuje
to, čeho Matouš 4, 13. krátce dotýká toliko,
že ale tuto ve třinácté hlavě sv. Matouš jiný
příběh vypravuje. Byl sice Pán druhdy z
Nazareta s nevděkem a úrupností odbyt Luk..
4, 29., Ale podle všelásky své neomdléval
opět a opět spoluměštanům svojim bývalým
spásy dopomáhati. Byl bezmála tenkráte,
když Ho příbuzní hledali (li, 463, jim při=
slíbil do Nazareta přijiti a oni snad všelijak
se vynasnažili, aby Nazaretané jej lépe uví—
tali, jakož i dá se mysliti, že tam někteří
od oné, kdež Ho tak zle přijali, doby sobě
usmyslili a ovšem část některá si velice
toho žádala, aby k nim přibyl.. Když ale
kázal a bez pochyby také ku pokání jich.
povzbuzoval, tu povstala dřívější jejich proti
Němu nevole. Ač pak nedopustili se toho
bezpravi, jímž dříve Luk, 4, 29. se provinili,
přece zlobě své veškeru uzdu pustili a ve
své zarytosti a zaslepenosti ve zlé utrhání
prosuli se., Slova jich dílem zlobou, dílem
ironií oplývají, spolu i důkazem jsouce, že
náruživost tytýž zhola nevidí, jak sobě od=
porna jest a jak slova nedosti souvislá pro—
naší, Odkud moudrost? Odkud moci tj. divy
Jeho? táží se, Vědí tedy, že Pán moudrost
nadcbyčejnou jeví a skutky nadobyčejné činí,
Avšak přece neusmýšlejí sobě aniž káti
se hodlají, nébrž domnívají se, že mohou pom
směchem zbýti oné moci, která jim v Pánu
se vyskýtala a na ně dorážela. Nenídíž to
syn tesařů'v'? Josefův totiž, jenž bez mála
té doby již nežil. Zdali máti Jeho ngslegje
Maria a bratři Jeho Jákob a Josef a Simon
a Júda?
A sestry Jeho nejsou-Jí všechny za
nás? Odkuď tedy má všechno to? U SV,
Marka 5, 3. dokládají: Nem-lež On tesař ?
Skutečně podle tradice Kristus řemeslo te;

Matouš nun, 53—58, Prorok ve vies—tinevzěeed;

sařské až do veřejného úřadu svého, do tři"
cátého léta věku svého, provozoval, čehož
svědek ozvláště Justinus jest, jenž 'lFryf. 88,
dí, že Pán díla tesařská za svého mezi lidmi
pobyt-í dělá-val, pluhy a radlice a, jha, takto
znakům spravedlivost-i a životu pracovitc'mu
uče. Nad tím se Nazaretané uráželi nic vyšv
šího v Pánu. poznati nechtějíce, ač právě na
to dorývati potřebno bylo, aby v Něm, ač
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nati nevolil, aby při té jich předvídané za:a
rytosti a při tom jejichvnevěře přese všecky
divy ostávání vina jejich se nezvětšovala.
Sv., Marek na témž místě dí, že více divů
nemohl činiti; nemohl, poněvadž nevolil a
poněvadž nebyli toho hodni, aniž slušelo nan
bí'zeti se dary nebeskými těm, kteří si jich
nevšímali ajimiopovrhovali. Dvojí věci, aby—
chom opětovali, co jsme již pravili .výše,

chtěli-li. spasení dojíti, nravéhoa skutečného dvojí věci postihuje se k'divu, jedna jest
Messiáše poznaii.
mocnost zázračníka, druhá vnímavost člověků,
Pán ve své vlidnosti a lásce k nenávi— pro něž zázraky se dítí mají; kde se jedné
sti, závisti a zlobě jejich odpovídá příslovím z těch dvou věcí nedostává, tam divy se čím
u všech národů obyčejným a na zkušenosti niti nemohou.. Tudy sv. Marek 6, 5.,jak jsme
člověka založeným. Přirozeno jest zkažené pravili dříve, pověděv, že Kristus tam ne—
přírodě lidské, záviděti právě tomu člověku, mohl divů činiti, tudíž aby se nedění zá=
který nám nejbližší jest a to výše ceniti, co zraků Kristově nemohútnosti nepřipisovalo,
cize, přespolní a příchozí bývá. Na místo dokládá: leč některé nemocné vložením na
že by se Jím honositi a Jej ctítiměli, závidí ně rukou uzdravil. Lékařství druhdy pro
domu v nepřízni a žárlivosti své, an je bolí, zlobu neduhu neprospívá. Ještě dokládá Mr.
že ten, jenž jim kdys roven byl; nyní se 6, 6., že se Pán divil pro jejich nevěru. 0
nad nimi povznáší a vša'dy se velebí. Dí pak divení se Páně viz Mt. .8, 10. Věděl ovšem
přísloví to: Neníprorokv necte"leč u domácích. dříve o tom a nic se Mu nepřihodilo v té
Ustálilo se to přísloví 11Židů, poněvadžv ži míře neočekávaného, aby Ho bylo, jak nám
votě a historii jejich se pravda jeho přečasto se děje, překvapilo; ale co podle ělověčena
zjevovala, Eliáš čest nalezl ve Fénicii, Eli ství Jemu se jakožto věc nová naskýtalo, to
séus v Syrii, Jonáš v Ninivi, Jeremiáš u měrou jistou s podivením mu bylo a podia—
Babylóňanů, Daniel u dvoru Perského. Doma vení to také vyjádřoval, ješto čistoiidské city
však u Židů, ve vlasti své pronásledováni Mu příslušely co skutečnému kromě božství
byli, To Pán na sebe obrací, ne žeby za člověku. O bratřích Páně již na hoře 12,
více než za proroka od nich uznán býti ne 46. jednali jsme a nezbývá leč poznamenati,
chtěl, nébrž že alespoň toho bylo se odnich co vykladatclé pozorují k otázkám oněm Na—=
nadíti smyslu pro pravdu, aby prorokem Jej zaretanům Mimovolně a mimo všeliké vě=
býti vyznali. Ale jak vece Chrysostom: Ne domí své—dávají svědectví božské povaze
radi měšťané snášejí přednost spoluměštana díla Kristova a Božskému nauky jeho pů=
svého, zvláště jestli chud jest a nedostatky vodu. Pokládají zajisté otázky jicb, že se
jim vytýká aneb k vyšším věcem, než jsou Kristus od žádných mistrův a rabínův, od
každodenní jejich zájmy, působením svým žádných mudrcův a vůbec od žádné školy
směřuje. Pro nevěru jejich tedy Pán neučinil moudrosti své nenaučil. Mezi nimi vzrosti:
mnoho divů, aě přece některé vykonal, jak _ tajemným spůsobem v toho proroka aovšem
Mr. 6, 5. dí, na nemocné lidi. ruce vloživ darmo a kzátratě své útrobu a mysl svou
a je uzdravil), Jednal docela podle jejich J emu zavírali.
Nechtěl pak Pán pro nevěru Nazare
schopnosti, těm se toliko propůjčiv, kdož
s důvěrou se k Němu o pomoc obrátili.. Viz tanů déle v rodném městě pobývati, nébrž
9, 24, 12, 39., Pro nevěru přemnohých Na= odešed chodil po Galilée, učii a divy činil.
zaretanů a jich rouhavé posměchy nechtěl V Galilée však panoval Heródes Antipas a
]Pán jiným tamějším lidem pomoci. a lásky měl sídlo v Tiberiadě, městě oblíž jezeraTi—
své odepříti aniž příčiny dáti k výmluvě té, beriadského položeném. ][ musela dřívěji po—
žeby snad byli uvěřili, kdyby se u nich ne zději dojíti pověst o Pánu téhož Heroda .en—=
byl s divy tak oštidal. Více divů ale ko= tipy, o čem i hned sv., Matouš vypravuje.
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lllatouš kšilt, l—lřt. Stětí lana od katoda,

Hlava XlV,
váno bylo těm, kdož po někom čtvrtou část
obdrželi. Později ale slovo to přenešeno bylo
moři, 35. Uzdranování mnohých dotýkánžm. na všecky menší'vladaře, neohlídajíc se nad
kolikou částí kraje nějakého panovali. Ann
l.. V tenčas uslyšel Herodes te— tipovi, jak jsme již výše 2, 22. dotekli, docf
trarcha pověst o Ježíšovi. %. llřekl slu—= staly se po smrti otcově Galilea a Zájordán—
sko a posud v držení krajin těch byl, jakož
žebníkům svojim: To jest Jan Křesti i bratr jeho Filipp posaváde vládl v seven
tel; 011vstal z mrtvých, a proto divově rovýchodních stranách země svaté, totiž nad
i.. Stětí Jano; oď Hamáda, 16,

tem tisíců, 25

Nasycené pa—

Procházení se Páně po

se dějí skrze něho, 3. Nebo byl ll'eró— Bataněou, lturéou, Trachonitidou a jinými
podkrajími. Archeiaus ale, kterýž největší
díl po otci byl zdědil, a v ldumée, Juděe a

des jal Jana a svázal jej a dal do ža
láře pro Herodiadu manželku bratra své—
hoo 4. Nebo říkal jemu Jan: Nesluší
tobě míti ji, 5. A chtě jej zabiti bál
se lidu, poněvadž za proroka jej měli.

Samarii Vládl, již dávno byl od Augusta cia
saře vypovědín

a do Lugduna

v Gallií

“vy-=

hostěn; krajiny jeho se od Rímanův obsa-=
dily, kteříž je od prokurátorů či vladařů
spravovati
dávali, Toho času, když Pán
(EE,Když pak byly narozeniny Herodovy,
veřejně
učil,
vladařem tím Pontius či
tancovala dcera Herodladina u prostřed ; jak od dávná byl
u nás sluje Pontský Pilát,

a zlíbila se Herodovi. 7. Proto s přísa—
hou připověděl ji dáti, čehokoli by pow
žádala od něho., 8.. ()na pak navedena ,
lbyvši od mateře své: ]Dej mi, dí, zde
na míse hlavu. Jana Křestitele. 9. i za—

Tento lleródes Antipas uslyšel tehdá o

Ježíšovi. li táží se přemnozí, kterak se to
dále, že dříve nenslyšel? Přece Ježíš a
učeníci jeho zavdy v chotárech Antipovýeh
zdržovali se, a toli divů se již bylo netoliko
ode Pána, něbrž i od učeníkův “jeho stalo,
rmoutil se král; pro přísahu ale a pro a všady nad to Pána velicí zástupcvě náslea
spolu-stolovníky rozkázal dáti. lil l po— dovali. Příčina toho nejedna jest. Nejprve
slav stal Jana v žaláři, ll, A přinese—' Pán v prvním létě úřadu svého, jak 2 Jana
na jest hlava jeho na mise a dána jest evangelisty viděti, více v Judsku, nežli v“

děvici a nesla .ji mateři své. lži, A při— podkrajích Antipovych prodléval. Dálehn
tipas nedávno před tím při svém v Rítně
stoupivše učeníci jeho vzali tělo jeho a pobytu byl sobě za chot osvojil manželku
pohřebili je a šedše pověděli 'ežíši, 13. bratra svého .lf'ilippa, a čas nějaký meškal
To pak uslyšev Ježíš odebral se odtud s ní v Zájordání buď na tvrzi Machéruntě,
na loďce na místo pusté soukromí, a bud' na hradě v Juliadě či Bethamaratě, o
Jos., Flav. v. z, n, a, z„ blíže tvrze
uslyševše zastupově šli za Ním pěšky níž
oné. Obával se také, jak zdá se, vojny od
z měst.
Anety, krále arabského pro vyhostění dcery
jeho, pravé své manželky; ač zajisté vojna po
Sv. Matouš dobu, v níž Herodes slyšelo ' zději vypukla, myšlenka o ní a strojem se
Kristovi, místněji neurčuje, an praví toliko k ní z obojí strany ovšem předcházelo, Nad
všeobecně o ten čas; sv, Marek 6, lat, a sv. to zkušenost učí, že velmožově s otázkami
Lukáš 9, ?, uvodí příběh ten po vyslání apo— náboženskými nehned, když povstanou, se
štolův; ovšem pak apoštoié již tenkráte opět obírají, nébrž že k nim jenom nutkání byvše
ku Pánu se byli navrátili. Toho tedy času Hem přistupují.. Když ale byl Herodes Jana za—
nádes uslyšel o Krz'stom'. Herodes ten jest He hlavil a v sídle svém, kdež byl příkaz o
ródes Antipas, syn Heroda dětobijce, za jew zahlavení tom vydal, pokoje nemaje buď do
hož panování Kristus narodil se. Sluje te Tiberiady neb Sefóry se přesídlil, zastala
trarchou, čtverovládcem, čtvrtákem, ač pro jej tam pověst o Ježíšovi. Nejprve jak di
moc, jenž podobala se králům, také jej jme Lukáš 9, 7. 8., dvořané, či jak je Matouš
novali králem, jak níže v. 9., a u Marka 6, nazývá, tím jménem všechno komenstvo a
25. 26. viděti. Slovo teta—archa,značí vladaře
dvorstvo jeho zahrnujíc, služebníci jeho o ní
nade čtvrtinou nějaké země a z počátku dá— hovořili v jiné a jiné domněnky zabíhajíce..

italiano?Kill, l—iš, Štětí lana od tierédá ,

Štíři

Když Ě—lerédesAntipas sám o ní uslyšel, l stručně jen a krátce přitom sobě ved-a. Při
tedy, jak týž Lukáš 9, 9. dí, napřed na vá šel Jan do vězení pro Herodiadzt, manželku
hách vězel, co byo Kristu souditi měl, ješto Filippa bratra Antipova. Byl ten Filipp Irie-=
jiní jinak 0 Něm smýšleli. Někteří zajisté, a roda Velk. syn, jejž mu z lodila druhá Ma—
dle Matouše 16, 14. netoliko dvořané Anti riamna, dcera velekněze imona a jenž dle
povi, nébrž i jiní lidé za to měli, že Eliáš vůle otcovy vzal sobě vlastní net svoji, He—
jest, jiní, že prorok jest jako jiní prorokové, rodiadu, dceru Aristobulovu; Aristobul byl
v tom prozírajíce bezmála k výpověděm pro= syn Heroda Velk. z Mariamny první. Filipp
roka Mal. 3, 1.. a 4, 5., ve kterých dvou mí ten, o němž tuto mluvíme, byl jiný Filipp
stech připovídá se, že Eliáš přijde a že při než ten, jemuž se vladařství nad Bataneou
jde anděl., kterýž připraví cestu Páně. Ta, a příležitými krajinami dostalo a kterýž byl
dvě místa, nerozumějíce jim, bezmála tou Írieródův syn z Kleopatry Jerusalemitkv ili-=
měrou, jak se dvořané tu pronášejí, tenkrát lipp, s nímž nám tuto činiti, ;byi od Heroda
ímé sman—
vykládali učeníci židovští, -—-Jiní ještě, že Velk, i s matkou vybyt a žilv
Jan to Křestitei jest, jenž z mrtvých vstal, želkou Herodiadou co privátník. Josef Fla-=
so domněli. Brzo pak Hcródcs přivtělil se _vius (star. 18, 5, 4_) jej jmenuje Herodem,
ke zdání těch, jenž v Kristu Jana z mrt— jménem totiž rodovým, an Matouš jej jmé—
vých vstalého viděli; svědomí zlé mu za- nem osobným, Filippem, nazývá; následuje
jisté namítalo, že to Jan jest. Dále o tom v tom Josef obyčejného zvyku, podle něhož
nepřemýšlel, divy, jež Kristus činil, odtud vládnoucí údové vlastními jmény se zvali,
odvodě v lehkovážnosti své, že se proto, nevládnoucí ale rodným jménem se označo
poněvadž z mrtvých Sian vstal, nyní od něho vali, an právě v tom jméně vyznamenání
dějí; o tom, zda lidé po smrti větší mocí od hledali. © tom prostopášném skutku Anti=
Boha nadání bývají, dále nerozvažoval, aniž pově Josef (star. 13, o, l.) vypravuje, že
mu v tom smýšlení vadilo, že za životasvého Antipas přibyv do Ríma uhostil se u polon—
Jan Křestitel (Je. 10, All.) divů“ nečinil. Něa rodného bratra Heroda (Filippa); tu pojat byl
kteří vykla'dači domnívají se, že strach a cblipnou láskou k manželce jeho Herodiadě,
hnětení svědomí Heroda věřícím ve vzkří— dceře Arigtobulově, sestře Agripově Jos.
sení učinily, ješto dříve, jako Saducéové Flav. 'V. Z. I. 28, "i.,- a navrhnul jí, aby
(Mt. 16, 6. Mr.. 8, 15), učení tomu odporo— spolu v manželství vstoupili. K tomu ona
val. Ale zdá se, že o věcech takových málo pod výminkon, abysvou posavadní manželku,
přemýšlel, je o své váze a míře zůstavě, Aretovn dceru, propustil, přeráda svolila
aniž sám co o nich držeti věda a tak na po— dávno nějakého panování žádostiva jsouc. ][
čátku svého pro stětí Janovo nepokoje to— zdá se také, že netoliko náruživost k Hero
liko mluvě, až časem a zaměstnáním jiným diadě náhle povstalá, nébrž také političtí
svědomí jeho se ukojilo. Nešlechetnost zaji-n ohledové jej k tomu s Herodiadou nepravémn
stě, vece písmo Sep., 17, 11., dává svědectví se zasnoubení přiměli, jak toho nejednou
o svém odsouzení. Ze by ale byl Antipas o svým jednáním dokázal, bezmála se naděje
nějakém duší v jiné lidi přecházení smyslii, k sobě veškerá práva Herodiadův znenáhla
toho nic tuto není a ovšem se vykladači ti, jenž potáhneuti. Odtud snad pochází, že Josef
toho tuto hledali, nemálo podklesii, Sv. Lukáš (star. 18, 5, &) příčinu smrti Janovy v _po=
9, 9. dokládá, že Krista uoidětí žádal, ale litické obezřetnosti nalezá, že prý Herodes
žádost ta byla pouhá jalová zvědavost beze Antipas vida za Janem zástupy se—odevšad
mravných úmyslů a následků, jak soi potom valit-i a řečmi jeho odjaty ano uchváceny
později podobně ukázalo, když Pán ode Pilátu býti, brojů se obával a tudy zbouření zabla=
k němu poslán byl. Luk. 23, 9., 10. 11. Ostatně vením elana předejíti hodlal, Obojí, Matou=
byl ten Antipas syn Heroda Velk.zMa1thaky šovo i Josefovo, vypravování tedy snadno se
Samaritky; podle staršího závětu otcova mělo _ dá spojiti; vlastní příčina smrti Janovy byla
se-jemu královského titulu a největší části ta, již udávají evangelisté, ale příčina pon
říše dostati; aleHeródes pět dní před smrtí : stavná, kterou před lidem nastrkovati a roz
závět změnil a přednost v postoupenství hlašovati dal Antipas, byla ta, již Josef Fla-=
Archelaovi ustanovil, což od Augusta cín vrus na dotčeném místě dotýká-,.-jehož slova
saře potvrzeno bylo. Leč o tom již výše také Euseb, h. c. 1, il., uvodío
Otázka se též činí, jakým spůsobem Jan
pravend
_
Sv, Matouš dodatkem a dostavkem vy= Křestitei výtku svou Heródu Antipovi vy"
kládá příčinu usmrcení Jana Křestitele. Doc slovrl, že mu podle zákona (Lev. 18, 16. 20,
tekl již 4, '12, a 11, 2, mimochodem o vě ŽL) nesluší míti manželku bratra svéhogzdali
zení jeho; nyní. to pořádně vypravuje, ač totiž osobně Jan k Herodovi se odebral., anon
!
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Matouš lišil, tata

Štětí šatna od licrddát,

bo-liž Herodes Antipas k Janovi na poušt led 11Řeků a východanů se jinak sinýšlelo,
nřišed tam z úst jeho slova ta uslyšel? O a Rímané sami za dnů pozdějších nemálo
tom nic určití se nedá; Jan sotva poušť věci tě na hostinách svojich píleli.
Když slavnost ta vrcholu svého dosáhla,
Opustil a Heródes Antipas sotva schvalně
k Janovi na poušt se odebral; možná, že vešla do prostřed _dcera Herodiadina, aby
náhodou někde se svatým poustevníkem sešel slavnost tu ještě zvýšila; doprostřed, díMa=
se. Zdá se ale, že Jan výtku tu vůbec ve touš, bezmála do prostředku hostův, nebo
svých kážaních činil a Heródu Antipovi ji jak z Marka 6, 24- 25. vysvítá, ženstvovji-w
po jiných vzkázal., O pokání zajisté nejhiav ném sále hostinu mělo nežli hodovníci muž
něji jednal, a tudy nemohl, jak přestoupení ští; tudy se tamže v. 22. o Salome děvici
manželských vůbec, tak ani onoho všem zná dí, že vešla, totiž do sálu, kdomužistolovali,
mého a všudy rozhlašovaného zločinu Anti ač jiní vykládají o prostředku slavnosti. Byla
pova mlčením pominouti.,

ta slavnost bezmála po prvé od té doby (lt——

žena, co lleródes Antipas sobě lleródiadu
připojil, a tudy se vynasnažila' Herodias se
Jana zanevřel, ale větší zášti a hněvem ho— své strany radost dne toho rozmnožiti, jakož
roucnějším 'proti němu vzplanula Heródias, i toho na vzájem se nadála, že žádosti její
jak Marek 6, 19. toho nenezřejmě dotýká.. o smrt Jana již tajené a ututlávané, již ve=
Herodes v tom, že jej dal do vězení, více řejně, ale posud darmo projevované, nový
povolil Herodiadě, nebo Marek B, 20. praví, ten manžel její tím spíše .se propůjčí. i.
že Herodes ctil Jana věda jej býti mužem stalo se jí po vůli. Tak zajisté zalíbila se
svatým a spravedlivým, že rád ho poslouchal dcera její Herodovi, že, jak Matouš a v'—
a mnohé věci podle jeho rady učinil. Leč slovněji Marek 6, 23. vece, jí s přísahou
to jen zpočátku bylo; brzo se Antipas po slíbil dáti, byti polovici království svého.
dle nestálosti, vrátkosti a viklavosti své po— Děvicc ta bylaby snad ráda něco jiného zau
vahy od Herodiady proti Janovi namluviti žádala; avšak staráním, nabádáním a cave-=
dal, až tatéž, uviděvši příhodnou chvíli, An dením, ponuknutím a popudem mateře své
tipu k usmrcení Jana přivedla, což by dříve žádala o hlavu Janovu, an této, jak praveho,
bez pochyby. byla vymohla., kdyby se He mnoho na tom' záleželo, aby co nejspíše ne—
ródes Antipas nebyl lidu obával, kterýž Jana vhodného kazatele se zbavila., Tudy sv.
co proroka u velké vážnosti a úctě choval. Marek dí 6, 25., že děvice od matky, čeho
Taková příhodná doba přišla pro Herodiadu, žádati, vyslyševši, s chvátáním šla ku králi
když Antipas narozeniny slavil, kteréž u a prosila řkoucí: Dej'mí hlavu Jana, Kfřeo
všech králů a knížat, jak tam již u Faraona stitele na míse,
Tu se najednou skalila veškerá radost
Gen. 40, 20. slavnou hostinou se slavívaly,
ač pak i u vlidí nižších se to dále a zvyk té slavnosti ;aspoň 0 Heródovi Antipovi to
'ten se i k Zidům dostal. Tehdy také An kladou evangelisté Matouš a Marek. Zdaliž
tipas dal' velmožům, dvořanům a vyšším také hosté se zasmutili? Písmo toho nec
úředníkům a důstojníkům svojim slavnou ho praví; ale to jisto, že Herodiada právě ten-=
stinu. A to byla dychtivě od Herodiady kráte smutku toho, který ji nejvíce tížil,
očekávaná chvíle, kteréž se tím úsilněji Sprostiti se doufala, když král či tetrarcha
chopila, aby snad přece manžel její se od se žádostí děvině propůjčil. .Antipas učinil
onoho u lidí za proroka držaného vězně ku to nerád; nebyl srdce zlého, prolévání krve
propuštění jí přemluviti nedal; toho by za nemiloval, a bylo obyčejno při hostinách mi.—
jisté podle své vysokomyslnosti nebyla snésti losti udělovati, nevšak k smrti odsuzovati;
mohla. Tudy již napřed všecko ustrojila a nadto s následky zlými skutku toho nešleo
dceru svou Salómu, z Filippa pravého man chetného sebe šáliti nemohl. lí bylby rád
žela svého porodilou, všelijak cvičila a jí odepřel toho; ale pro přísahu, pro dané slovo,
tanec ten bezmála, jak se domnívají, velmi pro spoluhodovm'ky domníval se, že ovšem
umělý a mimický, dne toho prováděti po" žádosti děvice povoliti musí, ana, jak držel,
rušila.
čest jeho toho na něm vymáhala, Pokládají
Tance se u všech národů při slavnostech někteří vykladači, že na bílo a na očistu se
provozovaly a u východanův obyčej ten pon zarmouceným dělal; leč co u sv. Marka na
savaol panuje; tudy v sobě ta vec nenáler dotčeném místě čteme, svědčí, že zármutek
žitá nebyla, lečby Spůsob tance toho byl jeho opravdový ač nestálý byl,
něco vadného do sebe míval. Rímané ovšem
Jakož ale přísahajeho nerozvážlivá byla,
přísněji o tanci soudili a znám jest výrok tak vyplnění slibu toho takovým skutkem
Giccrouův, že nikdo za střízva netancuje;
hříšuo bylo, Sluší zajisté jen dobré Sliby
A což na domluvu tu Antipas? On dal
jej jíti" a do žaláře vsaditi. Byl sice sám na
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plniti, a nebyla u Antipy leč hrdá pýcha,
že proti lepšímu napomenutí svého svědomí
přece hroznou žádost tu vyplniti svolil, Ani

šetřivé evangelista mluví ; nedí zajisté: nave
dena byvši device od krvelačné, zlotřilé ženy,
nébrž počestným jménem. ji jmenuje řka;

přísaha zajisté nemohla a nesměla ho při—
měti k činění vůle device, jelikož zlý skutek
žádnou měrou dobrým se státinemůže. Snad
mu na mysli tanula přísaha Jeftova Jud.. 11,
35., jenž domněv se, že musí plniti, co pří
sahal, vlastní dceru smrti obětoval; snad též
mu připadl na pamět osud pohanských stoiků,
tak že za to měl, že nevyhnutedlným věcí
spojením k tomu skutku mimo“ svou vůli
doháněn jest. Jakkoli jest, věděl on na chvíli
toto svědomí svoje uchlácholiti, ač brzo se
opět, jak u Mt. 14, 2, viděti, mocně a hro
zivě v něm ozývala Poslal tedy kata, aby
Janovi hlavu stal. Kata poslal ze svých vo
jáků jednoho, tulejníka čili kopinníka, ti
zajisté u Rímanů &.jiných též národů za toho
času službu katův zastávali. Í donesena hla
va pro jistotu, že skutečně již Jana na živé
není; vzaeši děm'ce hlavu tu dala je“ mateří.
Což všecko se buď v Machéruntě dálo,kdež
Jan V okovech držán byl, buď _v Liviadě
městě velmi blízkém, kam tedy pro nedale
kost tu Janova hlava snadno donešena býti
mohla., Í přišli na to učenící Janovi a vzali
tělo mistra svého a pochovali je; snadno a
ráda se jim vydala mrtvola nemohouci již
trestati ústy svými a tím spolu poněkud lid
dal se uchlácholiti; aspoň to bylnábled An
tipův. Byl bezmála jemu hrob učiněn v Ma
chéruntě, potom ale mrtvola byla přenesena
do Samarie, kde ve čtvrtém století ostatky
jeho za císaře Juliána apostaty spáleny byly.
Některým idům, vece Josef Flavius
starož'. 18, 5, 2., vidělo se, že Bůh vojsko
Antipovo ve vojně s Aretou, králem arab
ským, otcem pravé jeho manželky, pro zločin
ten na Janovi Křestiteli spáchaný docela za=
hubil, Jakož pak ani v jiných věcech se
mu nápotom neštěstilo; byl zajisté právě
tehdá, kdyžto za návodem Herodiady ovínek
královský se u Kaja císaře ucházel a již
domněl se královského titulu dostati, isHe
rodiadou-všech krajin svojich zbaven a na
před do Gallie, potom pak do Spanie vyhon
stěn. A tak mutáž Heródias bylapříčinou po—
hromy, která mu zavdala podnět k nepravosti,
Převhodna jsou slova sv. Zlatoústao po—
kojném, mírném, vší náruživosti prázném
spůsobu vypravování příběhu toho od sv.
evangelistů (hem. 48. in Matth.): Aj jak še
trně a jak vymlouvavě všecko vykládají
evangelistél O Herodovi dějí, že učinil to
pro spoluhodovníky apro přísahu, aže rmou=
til se; o děvici opět, že byla od mateře stam
ráno e navedena, Ano i o ženě Herodiadě

od _mateře.

Když „lan již pochován byl od učeníků
jeho, přišli tito ku Kristovi, aby Min o tom
pověděli. Učinili to dílem pro tu, kterou se
ku Kristovi nesli, úctu a přízeň, ač přivi

nulost ta jejich posud nebyla té výše dosti
hla, aby docela ku Kristovi byli přešli. Díw
lem snad také chtěli Krista vystříhati, varo
vati a k opatrnosti uabídnouti. Na to praví
Matouš: Což když uslyšel Ježíš, odebral se
na loďce na místo soukromě. Táži se Výkla

dateléi co Ježíš uslyšel? Kam se odebral?
A proč se pryě odebral? Někteří slova O
čem uslyšev Ježíš táhnou k slovům Antipy
v. 2. proneseným, že v Kristu z mrtvých
povstal Jan Křestitel; jiní spojují slova ta
s beZprostředně předchozími věcmi, že usly—

šel Ježíš o smrti a pohřbu Jana Křestžtele.
Jiným ale vykladačům se vidí, že sv. Ma
touš k obojím věcem prohlídá, poněvadž po-=
věst obojí bezmála stejnou dobou se. vstou—=
penstvu Kristovu rozšířila a obě věci ty pří
činou byly, proč Pán Galileu ostavil. V tom

Pán podle moudrosti své jednal a odešel na
druhou stranu jezera nechtěje ještě, ana ne=
přišla hodina jeho 30. Z, 30. 8, 20„,vnebez
pcčenství života se vydávati a déle v pod—
krají Antipovi podrobeném setrvati. ][ ode-.=
bral se do zemí Filippovi podřízených, kte=

dovců “měl povahu. Nadto, jak dí Marek
6, 31, právě učeníci jeho zpátky z vyslan=
ství svého, unavení a omdlení, se vrátili, a
tudy Ježíš na soukromé s nimi místo k jich
otavení se doplavil a po některou chvíli v
samotě s učeníky svými na severovýchodě
jezera tiberiadského prodlel. O
děvše se lidé, pěšky za Ním se
jdouce oblouk, .jímž dvě místa,
byl, Kafarnaum totiž, a kam

čemž dové-—
vydali oben
kde dříve
nyní přibyl,

Bctsaida Julius od sebe odrůzněna byla,
Oblouk ten nepatrný byl, a mohli ovšem
někteří tam dříve než Pán na lodi přijíti.
Co se potom dále, vykládá Matouš v tento

spůsob:

M. A vyšed uzřel zástup mnohýa
slitovalo se mu jich a uzdravil nemocné
jejích. 15. Když ale se zveěeřelo, při=
stoupili k Němu učeníci Jeho řkouce:
Pusté jest místo a hodina již minula;
rozpustí zástupy, at odejdouce do vsi na==
koupí sobě pokrmů. 16. Ježíš ale řekl

jim: Není jim potřebí odejíti, dejte jim

ždš
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Pusté bylo místo, bezbydlné a bezpotravné,
vecc sv. Chrysostomus. Ale Ten, jenž obor
světa živí a israelitům na poušti (Ž. 77, H).)
potravy poskýtal, ten byl tuto na poušti tě..
Den se schyloval; ale ten, jenž času nepod
vzal pět chlebův a dvě rybě a vzhled— léhá, ten pečuje, mluví 'a činí tuto., Z lidu
nuv k nebi dobrořeěíl a polámav dal nikdo se ku Kristu neodvažuje, úcta je
drží ve vzdálenosti a okamžitá nadšenost ne
učeníkům chleby, učoníci pak zástupům,
dává jim hladu pocítiti. Avšak apoštolě za

vy jisti. 17. Odpověděli Jemu: Nemáme
zde než pět chlebův a dvě ryby., 18, A
On řekl jim: Přineste mi je sem. ISLA
rozkázav zástupu rozložiti se na trávě

20. I jedli všicknianasytili se. A vzdvi— lid prosí a prostřednictví zaň -——ačnedokoa
lili ostatky dvanácte košův drobtů pl nalí ještě jsouce ——na sebe přijímají.
ných.. 21. Těch pak, kteříž jedli, byl
počet pět tisíc mužů, kromě žen a dětí.

Ale Pán chtěljak. lid tak také apoštoly na
zázrak, jejž učiniti zamyslil, připraviti, aby
mysl svou naň pozorněji obrátili. Tudy apo—
Což tu sv. Matouš vypravuje, u všech štolům, než ještě, jakým by spůsobem se to
jiných evangelistů čte se také, a sice nejo— díti mělo, rozuměti mohli, vece: Netřeba
nom u Marka a Lukáše, nébrž i 11Jana, jim odejítí, dejte lvy jim jistí.. Mr., 6, 37.
ač tento velmi zřídka se s jinými evange L., 9, 13. mluví souhlasně s Matoušcm 14,
listy stýká Pro jasnější zázraku pochopení 16. i divíce se učeníci povídají Pánu (Mr.
na veškery čtyry evangelisty ohled bráti 6, 37.): Máme-lie“ jít-í a za dvě stě peněz
chlebů nakoupiti? Otázku tu pronesli s pc
musíme, an sebe vzájemně doplňují.,
Viděli jsme, že Pán přeplavil se na divením, že Pán toho do nich se domýšlí,
loďce do Zájordání na poušt, aby tam apo ješto ani dvou set denárů neměli, aniž by,
štolě Jeho, kteříž právě z apoštolské cesty jak Jo, 6, 10. Filipp praví, bylo peněz těch
vrátili se, odpočinuli, poněvadž v Kafarnáu na koupení pro toli lidstva stačilo. Nebo
lid ze všech stran valil se, že ani pojísti Pán se byl bezmála po slovech svojich: deje
nemohli Mr. 6, 33.. Byla poušt ta dle Luk. tež vy jžsu' jim obrátil k Filippovi a on sám
9, 11. blíže Betsaidy. Ale tam za Pánem odpověděl sice: Za, dvě stě peněz chlebů ne
odevšad se sbíhali zástupově, o království bude dosti pro takový z<ístup(Jo.6, Ti.),avšak
Božím poslouchati chtíce, a poněvadž vi poněvadž otázka Páně nejenom Filippa, než
děli divy, kteréž Ježíš činil.Jo. 6, 1.2.Pán, všechněch apoštolův týkala se, také někteří
dí Jan, vstoupil soukromí na horu atam byl jiní z apoštolů odpověděli v ten spůsob, jak
s učeníky svými. Ale neustranil se tak lidu na dotčeném místě Mr.. 6. 37. praví: 'l'u
ve svém ústupu, aby nebyl opět záhy se k pak se táží vykladači, proč Pán tázal se i
lidu odevšad se hrnoucímu vrátiti a jemu apoštolů a proč mezi nimi právě kFilippovi
duchovně, atentokrátci tělesně, dobrodiními se obrátil a jeho se tázal. Odpověd na to
se propůjčiti hodlal. Vyšel tedy, z ústupu dávají tu, že Pán to učinil, aby zkusil apo
svého, nebo láska nedbá-o sebe tak jako o štolů svých a tudy se tázal a odpovídal ně
jiné a obětuje se dobru bližního sveho; nad kolikrát, aby důvěru v nich vzbudil, a jak
to pak všeláska, Kristus! ][ uzřev zástupy již praveno, na zázrak zamýšlený je upozor—
lítostí srdečnou se pohnul, že, jak Mr. 6, nil; kdyby zajisté z nedojípky a nenadále
34. voce, byly jak ovcenemajžeipastýře, vyu byl Pán zázrak ten. učinil, nebyli by ho
čoval je království Božímu aneduživě uzdra lidé ani apoštolě pozorovali, poněvadž by ani
vovat takto jejich dychtivost (čehož Jo. 6, 1. hlad lidí ani počet jich ani nomnohost
2.. 3. pominul) odměně. Vyučování a uzdra
chlebů nebyla jasna a na zřeteli bývala.
vování to drahnou část dne toho strávila, a Filippa se tázal raději nežli jiných, poně
již nachyloval se den, jak Luk. 9, 12. aneb vadž on bezmála nejvíce potřeboval potvr=
jak dí Matouš, se zvečeřclo či již bylokve— zení u víře,'jak se vysvítati zdá. zJo. 14,8.,
čerou, což ale není nic jiného, než že se kdež se ku Kristu proslovuje: Pane, ukaž
nachýlil den aneb jak dí Mr. 6, 35., že již nám otce a dosti nám bude.
mnohá byla hodina; nebo sám Matouš níže
Když pak byl dosti mysl jich na zá—
0 večeru opět mluví, dva večery, dřívější zrak ten připravil, tedy se jich tázal: Koli
když se slunce k západu kloní, a pozdější chlebů ma'-te.? Marek b', 38; tím velel jim,
když se stmívá, rozeznávaje. Byl tedy čas, aby mezi lidstvem ohlédli se a bylo-li by
aby lidé pojedli., Tudy přistoupili učeníci kde něco potravy, aby jemu oznámili.. Oni
Mr. 6, 35). L, 9, 12, ku Kristovi a pravili:
poslechli ; a prohledavše zpravili Pána, že
Místo to pusto jest, propusť lid, ať odejdouce není to leč pět chlobů 'a dvě ryby Mt. 114,
nakoupí sobě pokrm-u &.příkrovu si naleznou.

1.7..Mr. 6, 38, L. 9, 23., (kterýž nejstručněji
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vypravuje, a Ondřej, bratr Šimona Petra,
dokládá do., 6, 9., že chlebové ti nalezli se
tl.pachol'žka a že.ječná jsou, Chleby a ryby
ty bezmála pacholík ten na prodej měl, ač
nebyla-li to zásoba pro tu&k níž přináležel,
rodinu.
Na to Pán než přistoupil k tomu zá
mraku9 jejž milordně zamyslil, dvojí věc je—
ště přikázal; nejprve, aby mu chlebů pět
oněch a ony dvě rybě donesli. Což když
se stalo, poručil, aby lidé po kupách se na
trávě rozložili, nebo tam mnoho trávy bylo,
jak dí Jo. 6., 10.; bylo zajisté z jara, anat
velkonoc blízka byla Jo. 6, 4. l učinili tak
učeníci a rozložili veškeren lid po hroma=
dách a řadách a vrstvách podle počtu, po
stu a po padesáti osobách; to velel Pán dí
lem., aby apoštolé beze zmatku rozdávati
mohli a nikoho nepřehledli, dílem “aby po
čet celého zástupu snadněji se ozračoval a
tudy velikost divu. patrna byla. V trávě je
rozsadil Pán a tudy vyhlížela věc ta jako
svátečná; neměli jísti stojíce, něbrž sedíce,
poněvadž jim Pán pohodlí spolu přála měla
hostina skrovná tato míti do sebeoznak bla
ženosti spolu jsoucí obrazem hostiny té, ve
kteréž Pán sám sebe nám poskytá; 11Jana
zajisté hned po zázraku tomto Pán slíbí dáti
své tělo a svou krev za stravu a za nápoj
duší lidských k životu věčnému.
Vzal teď Ježíš chleby, a apoštolé oče„
kávali ozvláštní pomoci, ač jakým spůsobem
by se díti měla dosud nevědouce, celou však
nyní důvěru v Pána složíce. Nyní pohlédl
Pán k nebi a díky činil či raději chvaloře—
čil, modlitbu vykonával, kterou modlitbou
moc divotvorná chlebům vzrostla; druzí pře
kládají dobrořečíl, žehnal, což na jedno vy
chodí, poněvadž požehnání to modlitbou se
dále. Pohlodl k nebi a modlil se., aby'jak
dí Zlatoúst, ukázal, že moc Zázraky" činiti
od Otce má a aby nám naučení dal, odkud
všeliké pomoci žádati máme, Nevezdý Pán
hodlaje divy činiti k nebi pohlédal, abjr to
vezdy konaje nezdál se nemíti vlastní moci
k činění zázraků, a toho nikdjr nečině, ne==
zdál se Otce neuznávati.
Požehnav “dal chleby a ryby apoštolům,
aby lidu předkládal'í, aby tím spůsobem
skrze ně se div vykonával, čímž oni maka
vějšího důvodu o zázraku nabyli aspolu bě
hem obrazným vyučení byli, že jim příslu-=
šeti bude rozdávati tajemné dary Boží svě=
řeným lidenn Naznačeno tím, že co služebníci
církve činí posvátného, jenom v rozkazu Kriu
stova činí nejsouce leč rozdavačové darův
od Krista udělovaných., Jedli všickni a
vodícíminasycení byli,. ano dvanácte košů
Evaug. ev . Mat.

drobtův a odlomkův zbylo na důkaz, že
všichni dosyta byli se najedli.. Kašová tí
byli košová na cestách obyčejní., dvanáct-e
jich stálo, poněvadž dvanáctero apoštolu
rozdávalo a spolu sbíralo. Co sebrali, neu
byli toliko drobtové, nebrž úlomkové, ukru—
chové; chléb zajisté, jejž jedli., byl tenký
chléb koláčům, líhancům, pagáčům, oplat
kům, pokrutám "podobnýs který krájeti. ne=
dal se, nebrž lámati se musel. Sebrati
dr obty velel Pán dílem, aby zázrak v celá
své zvíci poznán byl, dílem., aby nás šetr=
nosti k darům Božím a šetřivosti naučil.
Bylo pak lidí, jenž nasycení byli, okolo
pěti tisíců., Je. 6, 10. slovo to, že okolo pěti
tisíců jich bylo, se' čte i ve vulgátě; řecký
text na jiných místech slůvko jako či okolo
čte Luk., 99 14., Mt. 15, 21.; u Marka vnej=

novějších vydáních slovce to vymazáno, Pět
tisíc jich bylo., žen a dětí nepočítajíc; počí
tati se snadno mohli, poněvadž po kupách
o stu a padesáti se byli rozsedali.
Nemůžeme tu pominouti zničenímotázky
od vykladačů a vesměs od theologů často
navrhované. Ptají se totiž., kdež se rozmnon
žení chlebův dále, zda v rukou Páněa či v
rukou apoštolů, či do konce v rukou jedí
cích? Představují sobě div ten někteří? jako
byl onen v Starém Zákoně ode prorokův
Eliáše a Eliséa učiněný. Eliáš totiž díBReg.
17, 14. kženč v Sareptč, která jej byla po——
krmem Občerstvila:
Neubuoleť mouky fo mím
době, aniž oleje ubude o hlavici," dokavacl

nedá Hospodin Ještě na. zemi. A Eliséus 4.
Reg.. d, 5. 6. vdově chudé rozmnožil zázra=
kem tím olej v nádobě, že z malička oleje
do přečíslných nádob nalévala a veškero
osudí naplněno bylo. Tedy domnívají se, že
když Pán “lámal a apoštolům dával.1 že již v
rukou Jeho se rozmnožovali chlebové, ale že
ani v koších., v nichžto chleby ty nesli apo-»
štole, chleba neuhývalo, až se byli všickni
nasytili. Jiní sobě představují, že toliko v
rukou Páně div stal se a že ruce Páně byly
jako úrodná země, v níž Bůh z mála semen
hojné požitky vyvodí. Ještě jiní za to měli,
že veškera moc zázračná záležela v sytnosti
či v sytné moci chlebů a ryb jim ode Pána
propůjčené, že ač málo dostali, přece na"
syceni byli. Leč tito poslední docela proti
výslovným výrokům písma se prohřešují,
ješte tam dí se, že všechněm toli dáno bylo„
koli žádali a o dvanácti košech drobtů řeč
jest! Ostatně my nevědomost svou vyzná"
váme; kdož ví, jakým spůsobem bylina ro—
ste? To ale jisto jest., že zázrakem tím (lo-=
kázal Kristus se býti Synem Otce, ' opečo—
_vatele veškerenstva a že nám v tom divu
141:

tio

Matouš mii, 22—33. Pán prochází se po moři,

dal obraz prozřetelnosti Boží.. Rozmnožil
chlebv, dí Zlatoúst, a nestvořil chlebův z
ničeho, aby nezdálo se, že stvořenstvo mon.
drosti Boží odporuje a aby dokázal, že ve=
škerenstvo dílem Jeho jest,
Jak jsme již toho dotekli, byla celá ta
skromná avšak zázračná" hostina náznakem
dechovné hostiny, sv= eucharistie totiž; v
tom zajisté. se otcové svatí shodují. Ale ne—
šlííiáíiěse v tom. všickni

nacházejí,

že roz—

vodách, aby přišel k Ježíšovi, 30. Vida
však vítr tuhý, bál se, a počav tonouti
vzkřiknul řka: Pane, zachraň mne.. 32.,
Ihned'dežíš vztah ruku uchopil jej a dí
jemu: Malověrče,proč jsi pochybil? 32.
jak vstoupili na lodičku, přestal vitr.
33.,

Ti

pak, jenž na lodičce byli, při—

stoupivše poklonili se Jemu řkonce: Jistě

'
je; almužna sebou nese. Jan Almužník, pa
Tu nápadno jest slovo evangelisty, že
triarcha á'šexandeijský, říkával, že z vlastní
přinutil
Ježíš apoštoly vstoupiti v lodičku
zkušenosti ví, že člověk tím více od Boha

ozem

chlebu bylo obrazemtoho požehnání, Syn Boží" jsi.

dostává, čím více almužny rozdává. Sv., Zlac a upřediti jej. Neučinil toho Pán bez pří—
činy. Jak z do. 6, 14. viděti, lid uviděv zá
t..—„úst(h. eo)
vece, že dávání almužny
jest nejvznešenější u ělost, jejíž dílna v ne— zrak o chlebích jižjiž Pána co žádaného

besích jest. Bůh zajisté, dí Apoštol. 2. Cor.
9, EG., příspořá úrodu spravedlností (t. j
almužny) mší. A. Prov. 19, 17 vece: Na
otroky p-ůjčzýe Hospodinu,

kdo se soulová-vai

uma; CŘÉL-ďýňž,a hojně oďpíatž jemu.

Přidává Jan 6, H:.: Lidé uzřevšo die
pravila": Tento jest jistě prorok, jenž přejití
má na- svět.

Ježíš pozadu, že 'Ho chopz'tc'a
králem učinit-i chtěli, ušel opět na horu sám

jediný. Lidé tedy nad zázrakem žasnouce
Ježíše za očekávaného Messiáše drželi a již
někteří z nich. radovali se těm_ radostným
časům, kteří skrze Něho světem zavládnouti
a národ jejich tak nevýslovné oblažiti měli.
Již na tom byli, aby Ježíše za krále zem
ského, johož očkávali, vyhlásili. Avšak Pán
ušel na horu. A v tom se sv. Matouš poo
tkává s vypravováním Janovým. Vypravuje
pak dále sv. Matouš:

22. A hned přinutil Ježiš učeníky
vstoupiti v lodičku a předejíti Jej na
zámoří, až by propustil zástupy, 23. l
propustiv zástup vstoupil na horu sám
pomodlit se; a když byl večer, samo-=
ten byl temto., 24... Lodička pak u pro=
střed moře zmítala se vlnami, nebo byl

vítr protivný.

25, O čtvrté pak stráži

noční přišel k nim chodě po moři, 26..
l uzříce Jej po moři choditi ulekli se
řkouce: Obluda jest to, a strachem vzkři=
čelí, 27., Tudíž pak Ježíš promluvil k
nim řka: Dobré mysli budte, ját jsem,
nebojte se,.. 28., Odpovědév pak Petr
řekl: Pane, jestli Ty jsi, rozkaz mi k
sobě přijíti po vodách. 29. On pak řekl:;
Pojď. ][ sstoupiv Petr s „lodičky šel na

zemského krále a Messiáše do Jerusaléma
ku svátku" přesničnému právě nastávajícímu
vésti a před národem tam shromážděným
vyvolati hodlal, Ale toho se lidu nemohlo
dostati bez apoštolů, jejichž pomoci zhola
potřebí se lidu býti zdálo, ač měl-li se
úmysl jejich podařiti a ta, jak ji tuším jme
novali, skromnost Páně přemožena býti. Je=
žíš ale tím, za nějž Ho vyvolati v triumfu
mínili, býti neráčil a předešel počínání ta
kové tím, že apoštoly od sebe napřed po=
slal; tak" záměr ten celý zmařen byl a zmat=

kův se ušlo, kteří by z toho byli stali se.,
Druhá příčina toho lPáně od apoštolů se odo
loučení byla, jak Mt, v.. 23. dí, aby se na
hoře modlil o samotě, Pěkná to protiva a
pěkný důkaz o tom, jakým králem byl, ne
ovšem takovým, za jakého Jej lid prohlásiti
volil. Apoštolé nerádi se ode Pána odloučili,
buď že sami v tom slidem úmyslu souhlasili,
bud' že za jinou příčinou bez Něho nechtěli

býti; avšak uposlechli Pána, v tom nema
lého příkladu nám zanechavše, jak ve všem
na Pána pohlédati a cest Jím vykázaných
držeti se máme, ač bychom, proč něco se
děje, nevyrozumívali. A. cestami takovými
Pán také církev svou vede, “často do tako
vých okoličností ji přijíti nechávaje, kdež
se nad myslemi lidskými pomrákává, kdež
ale přece Pán kn Spasení lidstva prohledá.
I v tom ke spáse naší prohlídal, když
na hoře o samotě modlil se. Což zajisté mohlo
n Nebo, jenž Pán byl stejně s Otcem byt—
nosti, předmětem býti modlitby jeho leč
spása lidstva? A poněvadž spáse lidstva se
hříchové jeho na odpor stavili, což mohlo
býti předmětem proseb Páně, leč náměstné
odprošování nepravosti lidských a částečné
za ně dosti činění? Ovšem pak, jakož také
kladou sv. otcové, obcování s Bohem Otcem
byl pravý živel Syna Božího, ale pracování

Matouš mv, 22=33.
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Procházení se fádně po moří.,

dello o špáse' lidské, Jeho s lidmi zacházení,
jich vyučování byla ustavičná oběť a usta=
vičné se odříkání největšího blahoslavenství
Nad to dal sám příklad, kterak i my na
modlitbách trvati a pro lepší k Bohu mysli

namáhali téměř po celou noc, přibyl Pán k
nim ehodě po vodě či nad vodami a tím
svou nad přírodu povýšenost a mocnost do
kazujíc. Měl sice pravé hmotné tělo, jako
my druzí lidé,

avšak božství Jeho všemo—e

hutné s tělem spojené učinilo Jej Pánem
máme, poněvadž Os.. 2, ld. voce Hospodin: oproštěným od zákona tížení, Zákonu tomu"
Na poušť uvedu tebe a tam k srdci toběmlu= se jindy podroboval, tentokráte ale vůlí svou
nad zákon ten povýšil se; dokázal býti se
cite“ budu., Hora dle sv. otců vyznamenává
obvýšnost mysli, která k modlitbám se vy= oné moci, o které dí Job 9, 8. že roztahuje
máhá; tudy Pán na hoře modlívá se, Avšak nebesa á kráčí na, vlnách mořských & číně
věcí veliké, nevystížítelné a (Zi-vně,jímž není
() tom již častěji jsme dotýkali.
Učeníci zatím, poněvadž ji.-mPán hee počtu. Ale i to pravda jest, čemuž jiní
diny, kdy knim přibude, neurčil, ač v tom chtějí, že Pán bezhříšen jsa stav prvopočá=
poslušni jsouce že v loďku vstoupili, jednak tečný či stav rájský na sobě nosil, podle ně=
nedaleko břehu trvali očekávajíce, že snad hož člověk nezhřešiv byl by dokonalým páe
Pán přece ještě přijde.. Lid ode Pána prav nem přírody býval, jak mu to Hospodin na

povznešení na

ústraní a ústup ubírati

se

puštěny; -—-jak propuštění to se dále, ne= počátku světa připověděl. Gem' 1, 26., 27,
K jakémukoli pak náhledu se připojíme, to
víme ——naděje své bez mála nenechal, nébrž
na dobu pozdější, snad na den nejprvé pří-= vidíme, že Pán té moci, kterou sám po vo=
ští toliko ji odložil. Leč Pán dlouho na me dách chodil, udělil Petrovi, když Pána po=
—
dlitbách prodléval, lodička pak přece při znav k N ěmu přijíti zažádal.
Dříve ale učeníci zhledše Pána, který
všem váhání apoštolů na své dráze k Bet—

saidě a odtud ku Kafarnáu již přibyla na
prostřed moře či_v prostředjezera, jenž bylo
čtyřicet honů široké; apoštolě zajisté byli
dle Jana 6, 19, pětadvacet honův již se pla—

mimo ně zdál se dále ubírati, jak klade Mír,
6, 4—3.,nepoznali

Ho pro

dálku,

Mrákota

noční šálila a klamala učeníky, že nepoznali
Pána, jak i nám mrákota duchovní mysl-zao
vili. O jezeru tom viz Jos.. Flavia V.. Z., lil.. stírá, že v nebezpečných dobách nezříme
10, 7. a výše 8, 24,4, 18.. Lodičkata vlnami Pána nad valy a příboji věku se vznášeti.,
a příboji všelijak zmítána, postrkována, I zalekli se náramně a zkřiklí domnějíce se,
potykována a potrhována byla a apoštolé že obluda, přístrach, vidme, příšera či stran
velmi trápili, soužili a trudili se s ní nemo— šidlo nějaké jest., U všech zajisté národu
houce prudkosti větru dosti rázně odolávati. domnění takové nachází se (Aug. c.D.9, 110),
Pán ponechal jich samotných ač' věda, jak a lidé, kteří se živlem nebezpečným, jako
se jim děje; před ním zajisté noo svítí jako rybáři s mořem, obcují a nehodám všelija
den a mrákota jasně mu bleskotáZ. 138, 12. kým při živení sebe podléhají, tí ozvláště
Ale Opět se splnilo, že dopustil, ale neopu k věření věcem o příšerách a vidmách nad
stil. Dopustil zmítání, namáhání, s vlnami míru náchylní jsou. Strašidly či vidmy
se potýkání, lepotování a pachtění; ale neo se rozumějí duchové, kteří viditelnou nějae
opustil jich, nébrž V dobu čtvrté stráže na kou tvářnost na se vzali a v ní lidem se
kuropění k nim přibyl a z veliké nesnáze zjevují, budte již duchové ti duše lidí ze
jim pomohl. ]Pozdě k nim přišel, aby tím mřelých, aneb jiní jacíkoli duchové, ač nej:
patrnější byla pomoc Jeho a aby v Něm tím více o zlých ducljách, o démonech čiběsech
zřetelněji něco vyššího než krále zemského se rozprávělo. Zidé či raději rabínové je
__...—

Spatřili.

Stráž čtvrtá či čtvrté bdění jest doba

ode tří hodin do šěsti z rána.,

jich měli o tom zevrubně nauky a rozezná—
vali noční, ranní a polední vidma, zvlášt=

Z'idé rozdě— ními je jmény nazývajíce

Kristus se o
takovém duší a duchův zjevování nepronesl
a církev víru tu o své váze a míře zůsta=
19, Jud. ?, tl. 12. Ex. 14, 24. 11.6,25., Luk.
12, 38..; leč když přišli pod žezlo římské, vuj-e, tomu jednak učíc, že bez vůle Boží
tu na mnoze přijali obyčej od nich čtvero nižáduý nám uškoditi nemůže.
nočních ponůcek či stráží počítati. Římané
Apoštolé se bezmála domnívali, že to,
stráž každou třetí hodinu vystřídávali. Ve— co se jim ukazuje, vidmo není leč nějaký
škerý stráže zahrnuje Pán u Marka 13, 35., zlý duch, snad jeden z těch, ježto Pán byl
an“ dí: Bděte, nevíte zajisté, kdy Pán pří= před některým časem na těch stranáchzlidí
jde, za večer—eli,o půl nocí, 0- kuropění,
čili vypudil a. kteří petom do stáda vepřů vešedše
ráno,
'
v jezero právě to, jímž se apoštolé plavili,
Tenkrát tedy teprv., když byli již se uvrhali se. Nyní- pak Pána u nich nebylo;
lovali noc na tři stráže, jak viděti Thren. 2,

3.45?

Žlž

klaiouš Kill, 22w33., Ěroeházení se Páně po moři.,

nemohlialiž za to míti, že zloch nad nimi
větší moc míti bude, než by se to bylo u
přítomnosti Páně díti smělo? Byli již jed
nou v bouři na témže jezeru 8, 24., ale ten
kráte ]Pán, ač Spal, přece u nich byl a
snadno se Ho dovolali. Nyní ale kdež jest
Pán? 'l'udy můžeme rozuměti vzkřiknutí
jejich.. Ale Pán dle dobroty své nenechal
jich ve strachu a nebezpečí, nébrž ihned,
vece Matouš, volal: Dobré buďte mysli, ne
bojte se, já jsem, aby tudíž strachu pozbyli.
Sotva však Petr ohnivý, odvážný a ku Kri—
stu nad jiné apoštoly láskou vřelou se neu
soucí, Páně hlas uslyšel, tudíž žádal: Pane.
povel mně k Tobě jíti. Všady Petra vroucně
lásky a víry býti shledáváme. Když se Pán
tázal, kým by Ho lidé býti pravili, vyznal
Petr Krista býti Synem Božím. Když ho
dlal Pán jíti k utrpení, překážel Petr, ač
blondě v mysli, avšak nebloudě v lásce a
přivinulosti ku Kristu.. Po vzkříšení Petr
poznav Pána, an druzí na lodi zůstali, za
Ním se do moře vskočiv pustil. Touže hor
livost a vroucnost i tu projevuje, an žádá,
aby lPán mu k sobě jíti velel. Nevece Petr,
(lí Zlatoúst: pros za mne, nébrž por-uč mi
jíti; nebo věděl, že Kristus Syn Boží jest.
Aniž pravil Petr: Nauč mne choditi nad
vodami, jako okázalosti píleje,--něbrž povel
mi k Tobějíti, lásku svou ku Kristu jevě.
Když pak povelel Ježíš: Pojď, tedy sešel
s lodi a kráčel po vodách mocí jemu od“
Krista pnOpůjčenou. Ale když vítr prud—
ěeji dunul, tedy bál se Petr, a jak ho bá—
zen'pojímala, tudíž tonouti počal. A Pán.
dopustil mu tonouti, aby křehkost-svou po=
znal a nahlédl, že jenom moe Páně zachoo
vala jej, ][ volá ku ]Pánu: Pane, zachraň
mnel Moře a jeho valy nesklomily a ne
stlumily mysli jeho, ale věc mnohem menší,
vítr, srdce mu odjímá, podle čehož člově
kům jiným se stává., že větší pokušení pře-=
mohše menšímu podléhají. Pán tudiž vztáhl
ruku, uchopil jej a slovy:" proč jsi poehyóil,
malověroe?" mu pravou příčinu tonutí opo
věděl, že nebyl totiž vítr, nébrž pochybnost
jeho námětkem jeho se potapovám'. Velka
byla víra Petrova, Pán ale jej přece ma
lověrcem nazývá, poněvadž víra jeho, ač
vroucí, nebyla posud dosti vkořeněna a hlu
boka a tudy v nebezpečí se viklala. Když
ale byl Pán mu podal ruky a jej uchopil,
tedy Pán snad některou chvíli s Petrem na
vodách chodiv na loď vstoupil, načež vítr
tudíž přestal.. Svatý Jan 6, 21. zdá se pra

chtěli apoštolě Pána tudíž vzíti do lodi, leč
On poněkud šel po moři s Petrem, až pak
potom přece do člunu vstoupil a ku břehu
s nimi přistanul. A slovo chtěli do. 6, 21.
jest toli co zvali Ho, kynuli „lemu, prosili
tio, propůjčovali se tomu.
Tedy ti, co na loďce byli, přistoupili,
poklom'lz' se Jemu , t„ j. padli před Ním na
“kolena a na tvář aradostným vyznáním, hlu
bokou přesvědčeností a neskončenou úctou
pravili:
V pravdě Ty jse“ Syn Boží. Byli
to apoštolé a kteří na loďce s nimi nachá—
zeli se; nebo když se dí v písmě, že apo-=
štole' sami byli do člunu vstoupili, do. 8, 22.,
není smysl, že sami a nikdo s nimi na lod
nevešel, nébrž že Kristus s nimi na loď
nevstoupil. Synem Božím Jej Nathanael do,
1, 50., Synem Božím Ho démonové nazývali
(výše 8, 29). Tuto ale již apoštolě více vý
znam slova toho pochopovali, neberouce ho
pouze za jiné jméno Messiáše akrále israel-=
ského, jak tam Nathanael, nébrž již nadpři
rodnou božskou Kristovu přírodu nahlěda—
jíce, ač ještě nikoli celé dovahy toho ne
pronikajíce, anot teprv po seslání Ducha
svatého veškcra hloubě a výše slova toho
se jim otevřela.

Na to názvu toho naprostí-=

žení bez mála se potahují slova, jež přidává
sv. Marek 6, 51., že se tím více děsili, an
nevyrozumívali zázraku o elalebích, t. j ne
stali se jím rozumnějšími ku považování toho,
jakou moc Pán takových zázraků činěním na
sobě projevil..
V obvýšném smyslu lodíčkou slyší sv.,
otcově církev a příboji nehody &. pronásle=
dování. Nad to bouře jest pro člověka žá—

dost jeho, dí Augustin. Miluješ-li Boha,
chodíš nad vodami světa a veškeru bázeň
světa pod nohama šlapeš. Ale pro mnohé
lidi, přidává týž sv. etec, jest blaženost právě
největší bouří a velké statečnostitřěba, abys
v' okolnostech šťastných neklesl, a velikým
jest štěstím od štěstí nedati se překonati.. ——
Ctverem stráží sv.. Tomáš Aqui—nský slyší

čtvero občasí, věk před zákonem, věk Zá
kona Starého, věk milosti v Zákoně Novém
a věk. nebeský, kdež veškeří příbojové a
všechny bouře přestanou.. Sv, Augustin ale
vece, abychom ještě jednou ho poslyšeli:
Íl'en, jenž tuto todnžkům břehu dojíti dal,
zďaž církví své pokoje věčného nedopřeje?
Ještě dodati musíme, že v. 24. text řea
cký něco jinak čte než latinský, dvě věty
maje, kdež latině se čte jedna., to se totiž
Viti, že Pána uziti chtěli na. loď, ale že til-= V řeckém textu: Lodička pak již u prostřed
díž lod' přistála ku břehu. Leč rozřešení byla, zmítáno: jsoucí či zmítající se vlna/m“;
toho v tom leží, co jsme právě povídali; jež ovšem smyslu čtení to v nejmenším new

kill, sov-ss.

llzdravení mnohých. XV, l—Qo© stanovách lidských..
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mohli, A ktcřžkoli dotkli se Pána, uzdrae
vem"jsou. Znamenají k tomu. vykladači, že
hůl Mojžíšova zázraky činila, plášt Eliášův
34. I přeplavivše se přišli do země vody Jordánské rozdělil d ]Reg. 2, 8., kosti
genezaretskě, 35., A poznavše Ho muži Elisěovy člověka mrtvého vzkřísily d: Reg.
místa onoho rozeslali po vší krajině tě 13, 21. Proč by nebyl měl Pán v podolek
a podali Mu všechněch zle se majících, roucha svého připustiti moci nléčující? Pán
.
,
: obyčejně uzdravování svá s nějakým vněš=
36. a 13103111HOa aby se toliko POdOIkW š ným znamením spojoval k tomu 'prohlídaje,
roucha Jeho dotkli, a kteřížkoli dotkli ; aby v církvi jeho nikdo zevnitřními milosti
Boží znameními neopevrhoval. K tomu sv.
se, uzdravení jsou.,
Chrysostomus h. 50. in Mattia. praví, že my
Země genezaretská dle Jos. Flav. V. Ž. v eucharistii netoliko podolek, nébrž celého
lil. 10, 8, byla jenom malý osek či oddíl Krista majíce a“ netoliko se Ho dotýkati,
nížiny nad jezerem genezaretským k severu nýbrž požívati Ho mohouce s tím větší díl-=
a k západu vinoucí se; dosahovala od Ka— Věrou a úctou k velebné Svátosti přistupo—
farnáa do Tiberiady _obnášejíc třicet honů vati máme. [ dokládá: Pamatuj, že se dou
zdélí a dvacet honů zšíří. Jméno po městě tad táž večeře drží, za kterou On sám s
Genézaru nosila, kteréž město dle Jos. 19, apoštoly stolovai. A kdekoli vidíš jí kněze
35. leželo v pokolení Neftalimském a 310qu posluhovati, pamatuj, že nevykonává jí kněz,
za stara Khiněret t. j. loutna aneb koryto., nébrž že jest to ruka Kristova, která se k
Rabíni slovo genézar vykládají zahradou kní tobě prostírá.
Divové Páně zbavovali člověky neduhů
žecí, bezmála pro krásné a úrodné položení
krajiny té; ale otcové takovému výkladu ne— a jim ke zdraví pomáhajíce nemálo zemskou
věřili, aspoň Origenes a Jeroným velice lia jejich blaženost zvyšovali. A titéž divové
tují neznati významu jména toho, kdež Kri také nemálo přispívali k tomu, že čest a
stus apoštoly k míru přivedl a kdež dříve sláva Páně rostla a se rozmáhala., lmůžeme
podle toho, co jsme ve předešlých hlavách
podobenství oněch sedmero přednášel.
Obyvatelé míst oněchpoznavše Pána, když slyšeli, souditi, jak nemile to fariseům bylo,
byl z lodi vystupoval, tudíž dali všem po vší jenžto čím více sláva Páně se roznášela,
krajině věděti, i sešlo se mnoho ,neduživ tím více závistí se rozpalovali. Dávali otom
cův a ti prosili, by se aspoň podolku roucha nemálo důkazů; o jednom ihned vypravuje
Jeho, jak tam 9, 20—22..žena ona, dotknouti sv, Matouš.
dotýká. Co na to dále se, o tom vypravuje
sv. Matouš takto:

Hlava XV,
1.. O naďužívání lidských stanov, 10. Co
člověka poslem-ňuje, 21. Uzdravení, dcery
Chanancíky 29. a jiných nedužz'vců. 32
Nasycené sedmi chleby čtyr tisíců,

pro podání své, 7. Pokrytci, dobřepro=
rokoval o vás lsajáš rka; & Lid tento
ústy mne ctí, ale srdce jejich dalekojest

ode mne, 9, Ale nadarmo ctí mne, un
, ll., Tehdá přistoupili k Němu z Je= ěíce učení a přikázání lidská,
rusaléma zákoníci a í'ariseove'ikonce: 2.,
Když Ježíš, jak z předešlého víme,
Proč něeníci Tvoji prostupují podání
zdržoval se, při—
šli někteří íariseově a zákoníci z J erusa=
když chléb jedí, &. On pak odpověděv léma, posláni byvše od synedria či velerady,
řekl jim: Proč i vy přestoupáte prikáa aby Krista šetřili a na Něho stiábli a všeo
zání Boží pro podání svoje? 4., Nebo lijak námětku nějakého k žalobám na Něho
Bůh pravil: (Cti otce a matku a kde se domáhali, anot již byli usoudili Jej stůj
zlořeěí otci neb _mateí'i, smrtí at umře,. co stůj skliditi Je. 7, l, l přihodilo se, jak
sv. Marek 7, 2. dotýká, že učeníky Páně
5., Vy však—dite: Kdož by řekl otci neb obecnýma či neumytýma rukama jisti viděli,
mateři: Dar, kterýž jest ode mne, tobě Tudíž rozhorlili se nad tím co nad velikým
prospěje, 6. a neuctí otce svého neb nějakým přestupkem, a Kristu Pánu to vy=
mateře své: i zrušili jste přikázání Boží týkali, pokládajíce, že (ho jim toho trpěti

starost?

nebo neumývají rukou svých, v podkrají genezaretském

Žid

Matouš uv, two, ©)nadoživáni lidských stanov.

nemá, aby podání či ustanovení od starších
t, j., znamenitých učitelů jejich a od vysoké
rady či synedrla, aneb raději podle Hebn

il, 2. od starých otců na ně podaná a od

dávná zděděná v tak lehké vážnosti měli.
Honosili se zajisté Židé, že mimo zákon
psaný Bůh dal Mojžíšovi ústná přikázání,
jenž postupem času přešla z Josua po pro=
rocích až na Ezdráše a odtud na ty, co za
věku Páně žili, učitele. Pravili Pánu: Proč
učenice“ Tvojí přestungt podání starších?
Jací by to podajové či podatkové byli, do=
kládá dílem Matouš Slovy: Nebo neumýoajá
rukou svých, když jedí; místněji ale je opo=
vídá sv. „Marek 'Z, 3., na dí: Faríseove' a

pro své či vaše podání, nedí, jak faris eOvé
byli řekli, podání starších, aby nezdál se
staršími pohrdati a aby spolu naznačil, že
tyto-, jež zastávají, obyčeje nemají toho stáří
a té váhy, jako se oni domněli. Oni již ten-—

kráte, jak se zdá, tu nauku vedli, že váž=
nější jsou sleva starších než slova proroků;
jistě pak zákon Boží všelijakými formulam
a výklady zatemňovali, čehož jeden příklad
tuto Pán uvodí. ]Bůh přikázal: Cti otce a
matku Ex. 20, 12. A opět přikázal: Kdo
by zlořečz'l otc-í neb materii, ten umři smrtí.

Ex. 2l, 16., Takovou má váhu pocta, úcta
a podporování rodičů (neb slovo čestveškeru
k rodičům povinnost , ozvláště také jich v
všichni Ziďe' nejeďí, Zeď by často ruce umyli, nouzi podporování zahrnuje), že rten, jenž
držíce podání starších; a z trhu příšeďše by se slovem. proti rodičům provinil, tudíž
má smrtí umřítz' t. j. ukamenován 'býti. Ale,
ney'edc', leč umyyž se , a jest mnoho jiných
oěcz', kteráž jsou jim ustanoveny, aby je eat—= pokračuje Pán, kterak tomu přísnému zá.
chooáoali', umývání koflíkfů, žbá'nů, měděntc konu Božímu rozumíte? Vy pravíte: Ifdož
by řekl otci neb mate/ří: Dar, který jest ode
€ postelí.
Předpisové takoví dáni byli od starost mne, tobě prospěje, a nenotí otce svého neb
či představených židovských, a zváni jsou mateře svě : e"zrušili jste přikázání Boží pro
od nich ohrady či ploty zákona, poněvadž podání svá., Ten jest smysl slov Páně:
přikázáními těmi k tomu prohlědali, aby“ Jestli někdo dar, jímž by rodiče sve živiti
zákon

Boží zevrubněji

a pilněji

se zneho—= měl, chrámu zasvětí,

vával. Oni na nich sobě ozvláště zakládali
a zevrubně jich zachovávání za věc nejdu-=
ležité-jší a i za větší nad zachovávání samého
zákona Božího drželi, Zvláště když přišli
z trhu, kdež snad se jich člověk levitsky
nečistý dotekl, všemožně té neplechoty zbýti
hleděli a tudy nejen sami se koupeli, néhrž
veškero nářadí domově, konve, číše, mědě=
nice až i postele či sedadla, na nichž při
jídle seděli či raději dle obyčeje východního
leželi, bedlivě čistili a umývali. Učeníci ode
mládí vychováváni byli v těch ustanoveních
a jim docela uvykli a ]Pán sám se všem
obyčejům věku svého podroboval. Avšak
nčeníci' přicházeli tytýž v nesnáz, museli
oběd svůj pro dav lidstva ku Pánu se hrnoucí
často spěšné odbyti a umývání těch pieta-=
stých a malicherných zanechati. Ani ten
krát sice čistoty nezanedbali, avšak na spů=

sob předepsaný, na čas a na hodinu, jak
jim ani nebylo možno, se nevázali.
Pán nepopírá toho, že učeníci piedpi=
sův učitelův u nich věhlasných druhdy ne—
šetří, ale dokládá, že ovšem i fariseové toho
zanedbávání se dopouštějí a siceuvěcimno
hem důležitější. Jejich důvod na ně obrací
a ohýbá, nauku jim dávaje, co tam u Ma=
touše 7, 3. pravil, aby napřed vytáhli břevno
z vlastního oka, než drástu z oka bližního
se vytáhnouti podcjmou. lDí: Protpak oy
také přestupujete pro podání své zákon Boží,.
jenž mnohem důležitější jest? Praví Pán

tedy dle domnění “va-=

šeho tím oproštěn již jest od opatrování jich„
Zdaliž tou měrou nepiíčíte se zákonu Bou
žímu?
V tom, že nejiný tu smysl jest, všickni
vykladači nalézají se, jakož i v tom snášejí
se, že některá věta tuto zamlčena jest. Ale
co by tu vypuštěno bylo, co nahraděno býti
měle, aby vazba ladna a skladna byla, vtom
se dosti různo chovají. () dvou toliko však
se zmíníme spůsobech, deplniti kusé rčení
tuto se nalézající. Jedni kladou po slovích
tobě prospě'e závětí toto ode Pána zamlčené:
ten neumří smrtí; při tom vypouštějív před
větí slovo jest, jehož bez toho text řecký
nečte, a k slovu dar přimyšlují slovce buď
v tento spůsob: Kdo dz' otci neb mateřt':ďa
rem buď Boha či posvěceno bud Bohu, což
by tobě k užitku pří-jíti mělo, ton (dle va“
šeho výkladu) neumří smrtí. Takový zaji
ste', pokračuje

Pán,“ nectt otce am" matky

aniž podporuje jich; čímž patrno, že skrze
ten váš takový výklad ruší se příkaz Boží,
jenž káže, aby každý nectitel rodičů svojich
smrtí umřel
Jiní takto vazbu strojí, nedostatek věty
slovy:

bezoínen bude po slovci prospěje vy!-=

plňujíce: Kdokoli řekne otci neb mateři; dar,
jejž Bohu oddávám, tobě prospěje, ten bez—
vinen bude, aniž bude ctíti rodičův svých,
aneb ač by nectil svojich rodičům
Jiní opět domnívají se nic tu nebýti
vypuštěno, nébrž dovčtí či druhý díl věty

Matouš nv, lea

© nadužívání l_idskýchetonou

2%

veškeré pravdě protestanti druhdy ,na ta
slova Páně se potahují, aby tradici katolické
církve daremnou a ničemnou býti prokázali..
Pán tupí tradice lidské, lidske" vyndlezky na
zákoně nezaložené, ano jemu protivné, ješto
tradice či podání naše docela jiného původu
a rázu se býti shiedávají; nad to Zákon
vychodí, že totiž fariseové syna, jenž vými= Starý na jiných než Nový spoléhal zásadách

praví počínati slovy: a nectí otce atd. tímto
spůsobem: Vy díte: Kdo řekne Otci: Dar,
jejž Bohu obětují, tobě s prospěchem jest:
tedy nepoctí t. j. tedy nepotřebuje ctíti otce
svého. Poslední výklad či doklad a doplněk
nejpříhodnějšímjest, poněvadž nejprostějším;
leč ve všech třech vyloženích stejný smysl

nek rodičům dlužný Bohu zaslíbil, od dal—u á základech. Ve Starém Zákoně zajisté ne—
šího k rodičům těm závazku osvobozovali, jednou velí se, aby věci, proroctví a příbě=
což proti výslovnému příkazu Božímu čelilo. hové napsání alidu předčítánibyli Dental,

Poněvadž pak učíce učení takové Bohu
odporné, přece sobě tvárnost a barvu po=
božnosti dávali, tudy Pán pro takové jich
Božího zákona zneuvažování a přestupování
a sebe v bohumilou povahu ]icoměrné oblé-=
kání je pokrytci nazývá a místo Jos. 39, 13.
na nich vyplněno býti praví: Dobře o vás
pověděl Isaja'š' : Lid tento mne jen ústy ctí,
srdce jeho ale vzdáleno mne jest. Slova ta
dí prorok co výtku a výslipku lidu věku
svého.; pokrytstvím tím se celý národ za
věku prorbkova provinil, veškerá jeho boho—
služba v pouhém zevnějšku se ukazovala a

9. a jinde, ješto v Novém Zákoně vyučování
ústně Mt. 28, 19. předek netoliko, nébrž je=
dinou vládu drží., Obyčejové židovští za času
Páně uvedení nebyli od proroka žádného
potvrzeni, na jehož soudu konečně podle
náhledu samého písma 1. 'Makkab. d, Lití
16, di.. všecko záleželo; co ale církev kau'
tolická uvádí, jsou výrodkové, výsledkové a
úvodkové uvedení těmi, jimž Pán církev
svou krví koupenou Act. 20, 28. ke správě
poručil. Co tam za věku Páně podání star-=
ších bylo, byl výsledek školy, co v nové
církvi stanovuje se, jest výronek Ducha sv.,

se ztracovala; ret, noha, ruka toliko se

kterýž církvi dán jest a jí ustavičně dál a
dále ve hloub poznání Božího uvozuje Je,
16, 14., tak že netoliko Duchem sv. osvětou

účastnila při ní, srdce, mysl, rozum, útroba,
vůle bez účastenství ostávala, a říci se dala
v jistém smyslu o nich slova Eccli. 38., 28.,
že srdce jejich se vydala lm podobenství
malby. Ale ta slova, co tam u Isajáše vý=
tkou, žalobou a nářekem byla, ta byla spolu
předvéstným proroctvím o povaze téhož lidu
za věku Spasitelova; ve fariseích zajisté ráz
či raděj neráz onen vrcholu svého, své ná—
plně a doplnění svého došel. Prorocká po=
vaha slov oněch Páně pak tím více se ozřej=
moje nám, když je ve spojení s předešlými
u proroka výpověďmi považujeme. Vylý'e
na vás Hospodin, čteme tamto, ducha dřín
moty , zavře oči vaše, a' budou odm vidění
proroků jako slovo: knihy zapečetěné. des,
29, 10 d, Vyplnila se ta slova Boží tehdá,
za lsajášova věku; dle Božího slov oněch

nastrojení se vyplnila tím více za věku
Kristova.
Pán neuvádí doslovně onoho proroctví
lsajášova.. CO-praví darmo, v hebr. bible

vána bývá, nébrž v Duchu sv.. bytuje,

žije

a hýbá se. Tedy církev katolická'ničemu
neučí a ničeho k zachovávání nepředpisuje,
co by od Krista a Ducha sv. jí svěřeno
nebylo, a cokoliv toho jest v církvi přede—

psáno, jenžto se v písmě sv. N. Z.nenalezá,
to ne za vynálezek lidský, nébrž za výsieu
dek“ božských ustanovení nutně vyplynuly
považovati se musí, a k tomu směřuje, aby
zákon Boží snáze, jistéji, radostnějiazevrubk
nčji se zachovával; jakož pak tradice día
lem nauku Boží dcplnují, dílem písmo Ne=
vého Zákona vysvětlují, dílem aspon novým dů“
kazem potvrzují., co se v Zákoně Novém nachází.,
Kdyby církev se docela bližších a místněj
ších nálezův o pravém smysie písma sv„ &'
všeho zevrubnějšího přijatých nauk vysvět—

lování vzdávala, jak protestanté a církev
řecká tomu chce, ta by se nedokázala míti
Ducha svatého, jenžto není duchem němým
značí toli co prda-no, nz'čemno, což na týž a nadarmo by od Krista ustanovena byla.
smysl vychodí. Slovy: Vaše učení a přiká= A ovšem takové jednání nepřátelů církve
.zání lidská dává příčinu, proč daremnaani=
dokona povahu licoměrnosti na sobě nese,
čemna jest bohoslužba jejich, poněvadž jest z nížto církev viniti chtějí, Proto co od církve"
totiž učení, ustanovení pouze lidské, od Boha se velí, nemůže nijak potýkati se s pravdou
nepotvrzené, ano zákonu Božímu odporné, Boží v písmě zaznamenanou: ano sami nc—
Větší díl interpretů katolických tuto je přáteié církve katolické bez tradice té jimi
dná o tom, že výrok Páně o podání starších nenáviděné obejíti nemohou se, a n. p., při
nemůže se obraceti na.podání či tradici svaté nauce o křestu dítek, o svěcení neděle mía
církve katolické; tudy ani my nemůžeme sto soboty, o knihách Nového Zákona a jiných
otázky té zničením pominouti, jelikož proti k tradici katolické táhnouti se musejí.. Pán

ttatouš XV, rowao. (to ětověka poskvrliulje.

mezi pokrmy čistými a nečistými zachováo
val. O tom zajistév Starém Zákoně známém
rozdíle Pán nemluví tuto, an rozdíl ten od
Boha přikázán byl a ustanoven; Pán o lida
ských toliko nálezech řeč má, jakož i tari—
Tudy ti jedině podání církve katolické ku seové sami se jenom k sadám učitelůapřed
podáním synagogy přirovnávati mohou, kdo stavených svých táhli. Oni tou měrou ná.=
rozdílu Starého a Nového Zákona, nadto pak lezy svými jarmo Starého. Zákona, jižo sobě
rozdílu školy a církve "zhola nedbají a kře— dosti těžké Act. 15, 10., stěžovali, a v těch
stanství sobě co školu nějakou bez církve, zámeznostech zabřídali, že učili, že i ten
hez hytování v ní Krista a bez osvěcování vzduch v pohanské zemi člověkažida ano—:
čištuje,
jí Duchem sv. představují..
Naopak učí Pán, že ne to, co do úst
Předloživ lPán důtklivou onu otázku,
proč by příkazy Boží rušili pro svá podání jde, nébrž co z úst jde, pokaluje člověka.
a výrokem prorockým ji potvrdiv, neočeká Slova ta příhodně &ohmezeněk účelu, jehož
val od nich odpovědi, nébrž k lidu se obrá Pán tu postihuje, se vykládati musejí. ll chvály
Boží přicházejí z úst, nestřídmě požívaní
til a jej o věcech těch dále vyučoval.
, nápojové a pokrmové člověka hříšným činí,
ELO.,A povolav k sobě zástupů rek"L ač do úst vcházejíce, a myšlenky zlé člověka
sprzňu-jí, ačkoli z úst nevycházejí. lPán sám
jim: Slyšte a rozumějte: Ill, No co udává příčinu, proč věci ty, o nichž mluví,
vchází v ústa, poskvrňuje člověka, né== člověka hyzdí, poněvadž totiž ze srdce zlého
hrž co vychází z úst, to poskvrňuje člo— pocházejí. Nemluví tedy Pán v neohraněném
věka. 12., Tehdy pristoupivše učeníci smyslu, nébrž dí , že pokrm a nápoj o sobě
Jeho dějíJemu; Víš-di, že fariseové usly= neposkvrňujc, leč jenom smýšlení skutkem
ševše reč tu zhoršili se? 313, On ale nějakým projevené.
A v tom shoduje se přikázání církve o
odpověděv rekl: Každé štípení, jehož nejedění jistých v jistém čase pokrmů. Cír
neštípil Otec můj nebeský, vykořeněno kev zajisté nezapovídá pokrmu nějakého o
bude, 14.. Nechte jich, slepci jsou a sobě a o sobě, nébrž jen v okoličnostech
vůdcové stopých, slepec ale slepceuli vede, určitých; víme pak, že okoličnostmi pře-—
mnohé dobro zlom se stává. Ncčini člověka,
oha do jámy padnou, 15, Odpovědčv jenž v pátek a jiný zákonitý den postný
pak Petr rekl Jemu: Vylož nám podou masa požívá, maso přestupcem, uébrž nejprv
henstvi to. 16. On pak řekl: Ještě i nepoddávání se zákonům církve, již (Mt,
vy hez rozumu jste? 17„Nerozumíte=liž, 18, ll.) kdo neposlouchá, pohauem a publi—
že všecko, co v 1lista vchází, do hiricha kánem jest, a nápotom ono bez ohledu na Kria
sta za nás se zmařivšího věcí světa požívání,
jde a do stoky se vypouští? 18.. Co ješte
my ze života Páně také ukřižování Jeho
ale vycházi z úst, to ze srdce jde a to na sobě pronášeti máme. Rom, 6, 3. 4.,
skvrní člověka. 19., Ze srdce zajisté
Ale právě ten výrok Páně o pokalová

sám nikterak všech podání. synagogy nezaa.
vrhoval a proti oněm toliko, jenž přikázá—
ním Božím se příčila, se zasadil, ostatné
Mt. 23, 2. d. uče, že co ti, jenž na stolici
Mojžíšově sedi, přikazují, zachovávati sluší..

vycházejí pomyšlení zlá, vraždy, cizo=
ložstva, smilstva, krádeže, křivá svěde=
ctví, rouhání, 20, To jsou věci, které
poskvrhují člověka; neumytýma ale ru=
hama jisti neskvrní člověka,

ní—se Člověka vniternýmž

mysvlenžmi &. nik0»

liv zevnějšími věcmi tím jak se domnívali
fariseové během, právě ten výrok pohoršil
farisey„ Tudy učeníci o Pána se bez mála
bojíce, aby snad ti jeho nepřátelé výpo
vědi tou rozdrážděni tím více nástrahy jemu
nestrojili, podali na něho otázku : Víš-lz“Pane,
Pán tariseů co neschopných nauky Jeho že uslyšcvše reč tu pohoršili so fariscové?
zanechav k lidu mluví, a poněvadž věc ta, Uráželi se tím výrokem Jeho domnívajíce
již pronésti chce, velmi důležitá jest, tedy se, že snad též rozdilu onoho ve Starém Zá
napomíná: slyšte, rozumějte a rozvažte do— koně poručeného mezi pokrmy čistýmia nen
bře to, co vám povím: Neposkvrňuje, ne čistými dotýká. lPán o tom nemluvil, ponča
vadž řeč šla jenom o podání starších, avšak
hyzdí,- nepokaluje člověka„ co do úst přijímá.
Poněvadž o stravu sejednalo, mohl říci Pán-: kdo pohoršení hledá, ten slovům dle náme
Chléb nebo strava či jídlo neposkvrnuje člo= živosti své již užší již širší smysl podkládá,
věka. Leč nedi tak, aby nezdál se povstá= jak toho právě náruživostjeho vymáhá. Učeo
vati proti rozdílu starozákonnému, jenž se nící Páně, jak jsme toho již dotkli, báli se

lllatouě Bill, lid—20). Co čistička poslavrůuja
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o' Pána, že snad vrahům sám zbraň proti sobě
do rukou dává a tudy zvěstovali Mu to po=
horšení fari-seův nadějíce se, že snad nějak
omluví obtoužná, jak se jim podobala, proti
nim slova svoje. Onale nie toho nečiní, né—
brž jiným spůsobem od učňů neočekávaným
upokojuje mysl jejich, an dí : Každěštípení,je

svého odevříti nechtějí. Slepec nemůže světla
snésti a světlo ač světlem jsouc neosvěeuje
ho. Tak Tit. 3, 10. dí sv. Pavel zcela podle
smyslu Kristova: Clově'lca bludaře po jedu
nom i druhém napomenutí varuj se, věda, že

šejí se výkladové, ač různost ta velika není,

6. d. Avšak kdo, jak tu fariseové, zlovolně

poněvadž k světlu,jenž'se jim nabídá, zraku

jest- pře-vrácen a vlastním soudem odsouzen.
hož neštípíl Otec můj nebeský, vykořene'no bude. Pán jindy všelijak vystříhá se pohoršení Mt.,
Co těmi slovy Pán míní, o tom nesná— 17,27. a od pohoršení daného varuje 18,
v tom jedině záležejíc, že jedni svtípením fa—_ sami sobě pohoršení sbírali a vzali o po=
risey, druzí učení jejich rozumějí, podle če—= učení lepší, 0 napravení srdce, o vyvedení

hož rozličný poněkud smysl vychodí. Kteří z bludu v zarytosti zhola nedbajíce, ano co
štípením nauku fariseů slyší, ti dovolávají vůdcové slepých i jiné vzáhubu uvozujíce, tu
se spojitosti, an prý Pán proti nauce fariu .Pán vzatěho pohoršení neodvracuj-e, poně=
sejské řeč vede a vykládají: Učení toho new vadž tu všeliká snaha na zmar bývá. Tady
stane, nauka jejich nepotrvá, nébrž vykoře se, jak dí sv. ehoř, učíme, že pravda výše
něna bude. Avšak spojitost raději tomu na: stojí nad pohoršení a když se někdo nad
svědču'je, aby štípení o fariseech se slyšelo, pravdou Boží horší a. uráží, že v čas po=
jakož i obyčej písma potvrzuje toho, kdež třeby užitečněji bývá depustiti pohoršení,
lid israelský sluje plodem štípení Božího. než pravdy se vzdávati.
Tou odpovědí Páně spokojili se apoštolé,
des. 60, 21. a mužové júdští plodem jeho.
lies. 5, 7. Podle. toho slyšíce jiní slova ona pokud se fariseů týkala rozumějíee, že jinak
o lariseeeh samých, pokud taková učení za— s těmi zarytci nakládati se nedá. Ale prů—
stávají, smysl kladou tento: Fariseové ne pověd Páně, již byl o poskvrňování člověka
nesouce ovoce dobrého, zlým naukám totiž vynesl, jim přítemna byla a tudy Petr jmé
učíce, vytati a na oheň uvrženi budou t. j. nem veškeré tlupy apoštolské (proto Mar.
nebudou míti účastenství v království Mes— 7., 17. vece, po přílišnosti a vesměs mluvě,
siášově, aneb. dle jiný-ch, nebudou moci by— že učenící se Pána otázalt') co vůdce jich
liny Boží, štípení Božího, nauky Kristovy a nejhorlivější cti Kristovy zastavatel s pros-=
přerůstati a jak buřeň nějaká udušovati.
bou se obrací ku Pánu, aby jim podobenství,
'
Jak viděti smysl nerůzní se mnoho a t. j. průpověd onu záhadnou, onu jim ne=
na jedno vychodí, jestli štípením oním fari— dosti zřejmou sadu vysvětlil. Pán po otcov
sey aneb nauku jejich rozumíme. Sv. Ignatius sku jim. výslipku činí: Zdali vy také, jenž
Mně. pěkně slov těch Páně proti héretikům tak dlouho se mnou ebeujete, ještě jako jiní
obrací. Trail,
11. Utíkejte zlých oněch fvý'-= lidé nerozumnájste? Neodpovídá Petrovi je
střelků smrtedlne' ovoce nesoucích, jehož kdož dinému, poněvadž věděl, že Petr jménem
okusí, napořád umírá. Nejsou štípením Otce; všechněch se byl tázal. i přidává vyložení
kdyby jím byli, vydali by ratolestí kříže a toho, čeho nedochápali ještě.
lDí: Nerozumíte-lí, že všecko, co v ústa
plod jejích byl by nehynoucí. A V listu !(
Fil. 3. Zdržujte se bylin zlých, jíchžto Krí vchází, do břicha jde a do stoky se vypouští?
stus nepěstuje., an nejsou štípení Otcovo. Co ale vychází z úst, to ze srdce jde a to
Jiní sv. otcové štípením, jež člověk má vy skorní člověka. Dokazování Páně spočívá na
kořeňovati, značí všelikou zlou náklonnost. rozdílu tělesnéboa duchověho života, tama
Jakkoli učeníci slova Páně brali, vezdy ten břichem se představuje, tento srdcem, při
útěchupro sebe a upokojení z nich čerpali. čemž potřebí pamatovati, že u orientálů a
Tudy Pán dále k většímu jich ukojení dí: Nechte nadto u Zidů srdce sídlem jest netoliko citů,
jich, slepci jsou a vůdcovéslepých. Když pak nébrž i úmyslů a vůle. Co se tělesného ži
slepcem Vslepecvéstí se dává, padají oba do vota a okresu jeho týká, tu člověk podléhá
jámy. Recký text v tom odehoden jest od zákonům tělesným, jimž se bez příč-itky,
latinského, že částice a před slovem mid poněvadž také nevědomě, podrobuje. V tom
cooe' neklade, a tudy znějí ta slova Páně tedy oboru tělesném ničeho není, co by čloe
co přísloví na tento spůsob: Slepcz'jsou vůd věka na duši pokalovalo, aniž v něm onen
coce' slepců, aneb dle jiného čtení: Vůdci rozdil mezi čistým a nečistým místa míti
jsou slepci slepe'ův. Smysl rozdílen není; může., Rozdíl ten platnost svou projevuje v
jakkoli čteme, vezdy íariseové a spolu ti, .co oboru duchovním, a srdce, mysl a vůle člo=
se jimi vésti dávají, slepci se ode Pána věka jej pokáleti může, jelikož přičitatedlný
jmenují. Zanechte jich, vece Pán, slepeijsou, skutek jedině z .vůle vychází.. Pán očividně

218

lilateeš XV, id „aeg Co člověka peskvrinaje. Zii-28. Uzdravení dcery Chananejkn

za základ důvodění svého nadesýlá zásadu
tu všeobecně připuštěnou, že člověka mravně
nic leč co ze samostatné a vědomé činnosti
ducha původ má, nemůže hyzditi. A. tudy,
poněvadž pokrm srdce či oboru duchového
se netýká, člověka také neposkvrňuje; po
skvrniti ho může pokrm jen tenkrát, kdyby
se s ním zlá vůle a zlé srdce spojilo, a
ovšem by tedy ne pokrm,'nébrž jenom srdce
čilrobor duchovní skutek onen učinil mravně
“nečistým a znečistujícím. To Pán hlavně a
vlastně má před očima a slova jeho k tomu
se toliko účelu obraceti mohou. Jakožto vy—

!

luj se nade mnou Pane, synu .Davidůvi
dcera moje zle se od zlého ducha trápi._
23. On pak neodpověděl jí slova.. i
přistoupivše učeníci Jeho prosili Ho
řkouce; Propast ji, nebo volá za námi.
24. On pak odpovědčv řekl: Nejsem
poslán, leč k ovcem zahynulým domu
israelského. 25. Ona ale přišedši kla=
něla se Jemu rkouc: Pane, pomoz mi,_
26..

On pak odpovědčv řekl: Není do—

bře vzíti chléb synův a uvrhnouti. jej

svítá-_i z Marka 7, 18. 19. Nerozumíte-lí, že psům. 27. Ona pak řekla:
Ovšem
všecko, co ze vnějšku vniká do člověka, jeho
Panel
Nebo
i
štěňátka
jedí
z
drobtů,
nehyzdž, anoť nevclza'zá v srdce, ne'brž ven
skrze střeva se vybýva', vyměšuje a vylu— jež padají se stolu pánůjejich. 28. Teh=

čuje? Aniž tedy lze namítati, že nepochází
všecko ze srdce, co z úst se proudí a že
podobně také nevšecko, co do úst vchází,
také vniká v břicho; Pán úžeji směstnává
svou řeč mluvě toliko o tom, co člověka
mravně pokaluje. To pak doleji Pán míst
něji a podrobněji vysvětluje a ozračuje, an
vece: Ze srdce pocházejí zlí pomyslově, vraždy,
cizoložstua, smz'lslva, krádeže, křivcí svědectva,

dy odpověděv Ježíš řekl jí: Ú žene,
velika jest víra tvá, staniž se tobě, jak
chceš, l uzdravena jest dcera její od.
té hodiny.

Končiny Týrské a Sidonské značí ono
úzké-zemiště pomořské, jenž Fénicie vůbec
nazývalo se a tenkráte bezprostředně Rima—
nům podléhalo. Kam Pán se ubral, k zápa—

du-liž nebo-li k severozápadu, čili k jihozá—
padu, o tom- ovšem, poněvadž místněji evan
nešlechetností, lest, oko zle' či závist, pýcha,
pečeť; to člověka znečisťuíe; neumyfýma ru— gelistové toho neudávají, věděti nemůžeme.

rouhání; sv- Marek 7, 22. přidává: lakomství,

kama ale jístíneprzní člověka i:. j. dušejeho.
Tímv posledním výrokem se Pán vrací k vý
povedi své prvnější a spolu jako prorocky

Nejedni z toho, že Pán soukromí býti volil
Mar. 7, 24.,odvétují, že se ku Karmelu, hoře
krásně a sličné, lesy porostlé ubíral. Leč
namrta, že 1 onen rozdíl zákonitý mezi či— raději to, co Marek o volení ode Pána sou—
stými a nečistými pokrmy konečně přestane, kromnosti vece, potahuje se toliko na voleni
což ale, jak jsme již pravili, tuto o své váze Jím domu soukromého &-ode hluku světa vzdá=
estavuje, budoucímu církve svojí Duchem leného, kam žena ona došedši Pána Vzesou=
svatým osvěcované rozsudku toho ponechá kromí toho prosbou svojí vyt'rhla. Ze Ježíš
vaje Act. 10, 1. d. 15, 1. d.
skutečně do pohanské krajiny vešel, tomu
Svatí otcové tudy dorážejí na to, aby— nechtěli místa dátivykladatelé někteří, odvou
chom srdce svoje všelijak vzdelávati, šlech— lávajíce se k výpovědi Páně apoštolům dané
titi, upravovati, ustrojovati, ale i opatrovati, (výše 10, 5), aby se ke pohanům nedávali.
ostříhala a strážiti hleděli, aby nikdá nic leč Avšak Pán tím apoštolům na one-nčas daným
s vědomím a schvalováním rozumu Kristem rozkazem nechtěl vázati sebe, a ačkoli po—
osvíceného odtad nevyšlo a v ně nevešlo. slána se býti praví k israelskému národu,
Podle čehož již v Starém Zákoně čteme Prov., nemůže se výrok ten v tom smyslu bráti,
41., 23. Vselz'kou stráží ostříhqj srdce svého
jakoby byl neměl hranic Palestiny přestou
nebo z něho-život pochází.
, piti.. Kázati sice nemínil mezi pohany, slu
Ježíš někdy, jak 4, i2. 12, 15. 14, 313. žebníkem obřízky toliko jsa pro pravdu. Boží
a odjinud viděti, ušel nástrah nepřátelů a pro zaslíbení otcům daná Rom 15, 8. Avšak
svojich, jelikož nepřišla ještě hodina jeho hodlal nyní, jak tam u sv. Jana 4. u Sama
Jo., ?, 30. l tentokráte o něm sv. Matouš ritánův nějaký začátek říše Boží zavedl, mezi
vypravuje:
pohany pobydleti pro poukázání apoštolům,
že také pohanům zvěstovati budou a prona—
21, A vyšed odtad Ježíš odebral značení toho, že od Židů království Jeho
budonc ku pohanům obráceno bude.
se do krajin Týrských a Sidónských. zavrženo
Chtěl Pán, jak Mr: ?, 24., praví, aby
22. A. aj, žena chananejská z končin nikdo nevěděl o Něm., ale poněvadž veřejně
těch výšedši zvolala řkouc Jemu; Smi— cestoval a pověst Jej předcházela, nezůstala

am

lllaíouš Bílí, Žil—28, Uzdravení dcery Chananejkyo

tajná pout Jeho. Žena jedna Chananejka

46. pravil k Židům:
či Féničanka, tak zvaná, poněvadž Féničtí cha— vatč měZo slovo Boží.
nanejského původu a odlidu Chananeji nazý vitá příčina, proč ji
váni byli; Mr., 7, 26. ji zove Syroféničankou, Šel; neměli pohané
poněvadž Fénicie byla tenkráte k Syrii při-— nému působení Páně,

vtělena; ta tedy žena dověděla se, když v
domě jednom byl (Mr.. 7, 24.), o Něm apřišla
tam za Ním, ač kde se s Ním setkala, neví
se. Sv. Augustin (cs. ev. 2, 29) domnívá
se, že v domě tom ku Pánu přišla a na ko
lena. před Ním padla. Poněvadž pak Kri
stus odpovědi nedav zdomu vyšel, tedy žena
za Ním šla volajíc: Synu Darz'Jů-v atd.
Jiní naopak myslí, že se na cestě s Kristem
setkala a volala, potom pak v domě se kla
nčla Jemu.
Podle podání jmenovala se Justaa dcera
její tenkráte posedlá zvala se Berenika a
byla prý pro své k Bohu israelskému se
obrácení od manžela i s dcerou zapuzena;
takto homilie Klem. 2, 19. 20., čehož o své
váze ponecháváme, ač raději z toho-, že ji
Marek na dotčeném místě pohankoujmennje,
opak toho vyvoditi se dá. Z řeči její, v níž
]Pána Synem Davidovým nazývá, zí'ejmojest,
že jí, jenž blízko hranic svaté země bydlela,
naděje a čáky israelitův neznámy nebyly,
anot již 4, 24. pověst o lPánu do končin těch
se byla roznesla. Z úcty zůstala opodál a
prosila: Srnžluj se nade mnou. Nade mnou

mělo vyjíti slovo

Vám napřed se zvěsío=
To

byla první a lila—\

Kristus hned nevysly—
práva ku bezprostřed—

an ze Siena napřed

a k němu teprv měli lir-=—

nouti se národové. Jos. 2, 3. Ale jsou ještě
jiné příčiny, pro které Pán.ku pohance takto
neobyčejně se choval. Chtěl nejprv její víru
skoumati a zvýšiti; chtěl dále církvi své pří
klad a vzor vytrvalosti na modlitbách vy
staviti; chtěl před oči položiti abíledně uká=
zati mocnost přímluvy a nauky o svatých
obcování v životě ozračiti, že totiž modlitba
a přímluva nebývá daremnou a že Bůh, ač
nsoudiv jak tam na poušti lid zničiti a So
domu podvrátiti, na přímluvu a prosbu Moja
žíšovu a Abrahamova všelijak ohled brává.
Za těmi příčinami Pán ženě netoliko záporně
odpověděl, nébrž když přišedšik Němupadla
na kolena díc: pomoz mi Pane, odtušil jí:
Nesluší bráti, uchvacovati a jako vydírati chléb
dětem a psům či jak řecký text má štěňa
t'ů-mj'ej vrhatí a dávati, Jest to přísloví z
domácího života vzaté, podle něhož první a
hlavitá péče o děti se má vésti, potom vdrua
hém pořadě se štěňátkům propůjčovati mo—
houc. Slovo, jež Iatiník má canz'bus, zní pes-=

těněji a něžněji v řeckém textě, ve kterém
řeč jest 0 štěňátkách xvmgíozg,tedy nemůže
dí, poněvadž nemoc dceřiná ji více než vla— se o nějaké potupě mluviti, s jakou by byl
stní bolest dojímala. Byla útrapa dceřina Pán pohany psům (jakož Israelity dětem
velika, ana od zlého ducha pocházela, kte Božím) přirovnával. Pravda sice, že u všech
rýžto zvláště mezi pohany Ef. 2, 2. svou král národův ti psy nazýváni bývají, proti nimž
pohrdání nějaké na jevo dáti chceme ajme=
ku provodil.
_
Pán proti všemu obyčeji svému dělal se novitě Zidům tak slouli pohané týmž oby=
neslyše a nevida, nic neodpovídaje, a vy čejem, jakým od Rekův jiní národové barv
ďkladači zacházejí se v domýšlení se příčiny, baři jmenováni bývali. Avšak Pán tuto užívá
proč Pán takto počínal sobě. Na tu otázku přísloví o štěňátkách, o nichž nemluvíme s
lPán sám ihned“ odpovídá, když byli učeníci pohrdou, nčbrž s jakousi k nim přivinulostí.
Ho prosili, aby ji odpravii či propustil, ovšem Tudy podobá se bezpotřebno, důvody pro
pak aby vyslyšel ji, Ač slovo, jehož užívají, tvrdé slovo z úst Páně vyšlé přivoditi, ješto
jenom vesměs o odbytí ženy jakýmkoli spů= ovšem tvrdo nebylo. Ano dle Marka 7, 27.
sobem zní, z odpovědi Páně pozdější az toho, Pán ženě té nějakou dával naději,. neodbyv
že prosby žádné ještě neoslyšel, vysvítá, že jíz tuha, nébrž praviv k ní: Nechuť nejv
na Pána, aby se ku prosbě její sklonil, do prvé synové se nasytí; slovo nejprv, prvé,
léhalk Gbávali se bez mála, že obtížnabude dříve nadesýlá, že později se také jí přispění
lPánu, a že Ho nenechá, až by jí pomohl. očekávaného dostati mělo.
Proto žena ta se nedala odbaviti s prá-=
Pán ale di : Nejsem poslán, leč jed-žně k ov
cem zahynuli/"m domu ísmelského. Jest Pán, znem, nébrž v důvěře ku Kristově lásce a.
milostivosti rostouc odpověděla: Ovšem Pao
sice spasitelem veškerého světa (v. 18, ll.
Jo. 12, 41) a dílo spásy Jím provedené na ne ! Neboť i štěňátka jedi z drobtů, jenž pav
veškerého člověka ze kteréhokoli národu (Col. dají se stol-u pánů jejich.. Všickni vyklada—
3, II.) se vztahovalo; ale osobné působení telé vtipnosti, obezřetnosti, hotovosti a ducha
své chtěl Pán obmezitiv jediným israelským plnosti ženy se obdivují a shodují se ve smyslu
národem, poněvadž k Zidům předně se od vůbec, že totiž žena právě ze slov Páně důa
nášela úmluva Boží a jim byl zaslíben Mes vod pro své od Něho vyslyšení béře spoko
siáš Bom. 15, & Jakož i Pavel Act. 13, jena jsouc, když se jí dostane podílu toho,
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dí .leronym, 'volati a nazývati Ježíše synem
Davidovým, poněvadž již byla vyšla z kraa
jin pohanských a bludův lidu svého vzdala
se. A již vzor víry, trpělivosti a. pokory v
ní se církvi vystavuje. Víru ukázala, ana
neboť v odpovědi její směřovala. O těch,. kteří důvěřovalo se, že dcera jejíuzdravena bude;
jak Blahoslav a před ním Erasmovci slovce trpělivost, ana tolikrát odbyta byvši na pros-=
neboť 7029,nam, překládají: Avšak aje praví bách vytrvalá; pokoru, ana štěňátkům sebe
značiti toli co přece pak, jakoby žena byla připodobňovala. O té podivné—proměny! israel
zhola přísloví ode Pána užitému odpírala, o byl synem, pohané psíky; nyní podle roz
těch dím vykladačích nebudeme se šíiiti, po ličnosti víry rozličen a proměněn byl pořáe
něvadž proti přírodnému slova 7029,nam,vý= dek., Pohanům praví Pán jak oné ženě: life-=
lika jest víra tvá; o Zidech ale platí: mnozí
znamu se prohřešují.
Jiní podržují sice význam oné částice psové obklíčili mne., Zalm, 21, 17.
Ještě dotýkáme, že sev ř. t. v., 25. dvojí
nebo, ale vsouvají věty pro doplnění vypu—
štěných, jak se jim zdá, myšlenek. Ovšem čtení nalézá o klanbě od ženy Pánu vzdávané,
Pane,“a tudy (a to jest jeden vkladek) tím apogea-wu & „pag—sativum, jedno V času ne
více se mne ujítí a mně příspětí máš, nebo dominulém, druhé v aoristě. Ješto první
také psíčkové požívají od tabul pánů svých. převládá, nedobře by se přeložilo: poklo
Jiní jiný vkladek vpravují. Ještě jiní, m'la se.
dle vraťme sek tomu, co se potom dálo,
k nimž. my se přivtělujcme, žádného vstavku
nepřipouštějí, pravice, že ta žena příslovím jakož se Pán do země svaté z končin íéni=
podobným mocnost přísloví Pánem užitého ckých navrátil, aby ukázal, jak mnohem,
vyvracuje. Ovšem, Pane, ano, jest slušno; ano jak neskoněeně více náchylen jest svému
ne jakoby proti slovům Páně povstávala, lidu dobrodiními se propůjčovati. Dí sv. Mau
nébrž ona toliko výv'odek Jeho přijmouti se touš dále:
zdráhá na jiné přísloví se odvolávajíc. Ano
Pane, vece, dobře sluší, dobře jest; nebo zas
29. A přešed odtad Ježíš přibyl k
jiné přísloví zní : Štěňátka drobty se stolu
pánů jejich padlými se živí; kde dětem chléb moři galilejskému a vstoupiv na horu
se krájí, tam nevycházejí psíčkové s prá— seděl tam, 30, l přistoupili k Němu
znern. Aniž se nám přijde. urážeti, dí po zástupové mnozí majíee s sebou němé,
sledního výkladu příznivci, že ona Pánu po slepé, kulhavé, mdlé a jiné mnohé, a
někud odpírati se zdá; jest to zdánlivý od= položili je k nohám Jeho a uzdravil je,
por toliko a všecko přijde na to, jakým spů— dl. tak že se zástupcvé divili vidouce
sobem slova svoje pronesla a jakým názvu
kem projádřila, aby před očima našima ve= němé mluviti, belhavé choditi, slepé vi=
škereo odpor zmizel, ana nebyla neskromna děti, a velehili Boha israelského.
prosba její. Pán dí: nesluší synům bráti a
Sv. Matouš shrnuje tuto v jeden celek
cizincům toho udělovati; ona pak plna dů
věry vece: Kde nadhývá, tam zbytkové “do" mnohé částečné události a divy, které se u
hře se cizincům hodí, aniž tím vlastní děti moře galilejského na hoře staly. Bylo to
skracovány bývají.
podle Marka 7., 31.. na pravém břehu je
Taková důvěra netoliko stálá a nevi-= zera galilejského, když byl ]Pán po své pod
kla'vá, nébržimocná. veliká ahluboká ovšem krajím týrským a sidónským vykonané ce
schopna a hodna byla, aby jí Pán, oč žádala, stě k jihovýchodu se podav tam se octnul.
neodopřel., Tudy voce: O žena, veliká jest Sv. Marek ?, 32. vykládá obšírněji jeden ze
víra tvoje, staň se ti, jak žddásť Velika zázrakův těch, 0 hluchoněmém, an Matouš
vece, poněvadž držíš, že moc má nevyvaži jenom všeobecně jich dotýkáa dí : Přistoupílí
telna jest a že se neubírá jednomu nic, když k Němu zástupoue' mnozí majžce s sebou němé..
jehož pánové štěňátkům či psíčkům svojim
propůjčují.
Ale v tom se rozcházejí 'vykladatelé,
kterak by odpověd prosebná její ku přede:
šlým Páně slovům přiléhala a kam by částice

se jinému něčeho propůjčuje.. A od té ho—
diny zdráva byla dceř její. Od té hodiny,
nedí v _te' hodině, poněvadž naznačiti chce
spolu, že se posedlost její nikdá již ne

slepě, kulhaee', mdlé a jz'ne'mnohe' apoložilz' je
Ic nohám Jeho. Místo položili stojí vlastně-1701

hodili, projecerunt, v ř. t. šeptem, povrhli,po=
metli. Viděti ztoho, jaká byla jich snaha, jaký
vrátila..
.
pospěch těch, kteří ty neduživce kuPánu při=
Již staří otcové a “po nich druzí vykla— váděli. Činili tak, bud' aby jiné ještě při
dači a homiletové příběhu tohoto všelijak vedli, bud že se obávali, aby jim Pán ne—
k vystavení duchovních nauk používali. Znala, ušel, ll uzřevše divy ty zástupcvé a- vidoucc

.ívláíonš xii, 2—3d. Navy/cení sednul chleby čtyr tisíctia

žží

němé mluviti, belhavé choditi, slepé viděti, ' byli octli, bylo pusto, anot ve vzdálenosti
vydali se ve zvelebování Boha, anot se před ode hluku nejlépe ve vyučování se vydati
zrakoma jim zrovna a opět vyplňovalo, co mohl, a nakoupiti chlcbů tu lze nebylo. Za
tam udes. 35,5, 6; bylopředpovědíno: Bůh vzor, dí sv. Otcové, nám sloužiti mohou lidé
sám přijde a spasí nás, Tehdcíž otevrou se ti, kterak o věci nebeské se starati přijde,
oči slepých a uši hluchých, tehdáž poskočz' jakož pak n. p. sv. Karel Boromejský v čas
kulhcwý jako jelen a rozvázán bude jazyk čtyřicetihodinné modlitby veškeru dobu na
němých., Co tu Matouš nazývá mdle', nulla-tic, službách Božích již modlc se již kázaje bez
debiles, jsou vlastně ochrnulí, ochromlí na jídla a spánku trval.. Pán i tu také splnil,
údech, chromoúdí, úlomní, neblahorostlí ; ně co slíbil, že kdo hledá nejdřív království
kteří vykládají o kalekách, okyptěncech a Božího, věci ostatní mu přidány budou.
mrzácích Svatí otcové na duchovní slepce,
Apoštolé tu neradi Pánu propustiti lid,
chromce a t, 'd. to obracejí a ukazují, že jak tam 14, 15., aby rozešli se po vsích a
kdo svých duchovních neduhův Oproštěn městečkách a sobě potrav nakoupili; nebo
býti žádá, za Kristem na horu modlitbou jak Chrysostom vece, již byli ve víře poně—
vstoupiti a mysl obvýšnou míti musí. Zástu— kud postoupili. Pán také nečeká tuto, jak
pové ti takovým“ svatým plesáním Boha ve— tam v k. 14., až učeníci Jej o nedostatku
lebili; ale Kristus Ježíš nezapomíná v tom pokrmův zpravili, nébrž sám začátek činí
jásotu obecném na to, že o hladu jsou, a otvíraje učenníkům lítost srdce svého nad
milosrdným spůsobem a novým zázrakem nuzným lidu stavem. Lito mi zástupu, dí.,
jich posiluje. O tom dí sv. Matouš dále:
nebo tři dm"již trvají se mnou a nemají co
jíst?: a rozpustíti jich lačných nechci, aby

32. Ježíš pak přivolav učeníky své
řekl: Lito mi zástupu, nebo tři dni již
trvají se mnou a nemají co jisti, a roz=
pustiti jich lačných nechci, aby neustáli
na cestě. 33. ][ řkou Jemu učeníci: 0d=
kad tedy vzíti na poušti chlebá tolik,
abychom nasytili zástup toliký? 34. A
dí jim Ježíš: Kolik máte chlebu? oni
pak řekli; sedm a něco rybiček. 35. l
rozkázal zástupu rozložiti se na zemi.
36.. A vzav sedm ohlebiiv & rybyadíky

nooo/table" na cestě.

Pán. nečeká, až by Ho

lidé prosili, nébrž prosby jejich předchází,
jak se od Boha v životě lidském neskonče—
někrát děje. Ptají se sice učeníci; odkad!
chleba uziti pro takový zástup; ale otázka
ta jenom značí nesnáz, ve které se nalezali;
povídá jenom, že obyčejným spůsobem a
přirozeným během pokrmů zaopattiti ne—
vědí. Aniž pak také nedůvěru nějakou jeví,
an naopak Jemu veškero věci té opatření
zůstavají. Proto když byli na otázku, kolik
chlebů mají, odpověděli: sedm, nepřipojují
onoho jak dříve ld, 17.. pochyblivého vý
roku: Což to pro tak mnohé? K činění zá'
učiniv lámal a dal učeníkům svým a u— zraků Pána sice nevybídají, v pokoře oče=
čeníci dali lidu. 37., l jedli všickni a kávajíce, co sám jednati bude; ale ta právě
nasytili se. A co zbylo .úlomkův, see povaha na ně slušela ata nám rukojemstvím
brali sedm košův plných.. 38., Bylo pak jest, že se nedomnívali ode Pána samých
těch, kteří jedli, čtyři tisíce mužů kro== divů a že tudy jim tím spíše viru dáti mů=
žeme., Podobným, jak tam k. 14; spůsobem
mě dětí a žen. 39, A rozpustiv zástup Pán láme, díky činí, apoštolům rozdávati
vstoupil na lodičku a přišel do končin velí a veškerému zástupu nasycení připran
Magedanskýc'h.
vuje; podobně zbývají tuto odlomky Či úkru—
chy, kterýmž nadbytkem rovně jak tam
Věděl Pán, co učiniti volí s lidem, jenž značí se s jedné strany, že Bůh netoliko
Ho následoval a svou vděčnost za učiněné dle potřeby, nébrž po hojnosti svých darů.
blahodárné divy velebením Boha osvědče— uděluje; s druhé strany pak, jak svatí otcové
že v církvi svátosti
val; povolal ale nčenžků svojich, poněvadž _dějí, zračí se vtom,
chtěl, jak dí sv, Jeronym, s nimi jako Vpo= nikdá se nevyváží a zvláště že nejsvětější
taz vjíti, na zázrak příští je připraviti, jich příčast co živé tělo Kristovo v církvi nikdy
také, _jak tam již při prvním nasycení 14, Vyprázněna nebude.
1.5. d. při tomto zázraku ku službě lidu po
V dotčených věcech shoduje se vypraa
užiti, a jim tak naučení dáti, že nejvyšší vování o nasycení těchto čtyř tisíců s “vy-=
úkol a čest jejich. jest lidem se ve službě pravováním o nasytbě patera tisíců ve pře=
prepůjčovati. Zástup již po tři dni trval s dešlě kapitole, jak ovšem jinak býti nemůže..
,Ním, všeliká zásoba již. došla, místo, kde se Liší se ale obojí od sebe časem, ač právě
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nevíme, jak daleko dějové ti dva dobamí
od sebe odstávají ; liší se místem,. ačkoli
podobně nevíme, jak mnoho místo zázraku
tohoto od místa onoho zázraku odléhalo; liší
se jiným, než tam při divu prvním, apošto-=
lův se chováním. čeho jsme již dotekli; liší
se počtem chlebův a ryb, an tuto sedm
chlebův a něco málo rybic, tam pět chlebů
a dvě rybě se nalézaly; liší se, že tam do
trávy sedají, tuto pouze na zemi se rozklá—
dají; liší se konečně počtem košů sebraných,
tam dvanácti podle počtů apoštolův, tuto
sedmi podle počtu chlebův ode Pána pože
hnávaných. Ano také košové tu jiného jsou
druhu než tamto; tu košnice, tam koše v
cyrillici, tu spiridy, tam koíiny se v řečtině
jmenují, tu větší, tam byly menší.
Kristus Opětoval týž zázrak a dvakráte
lid nasytil, jak třikráte vzkřísil z mrtvých..
Troji vzkřísení značí dle otcův trojí stupeň
hříchu; dvojí nasycení představuje Starý a
Nový Zákon podle týchž Otců svatých asedm
košů sedm svátostí, sedm darů lšucha sv. a
písmo sv. sedmerou pečetí zapečetěné; ne
určitý Počet rybic pak znamená nesčíslnou
řadu milostí Ducha svatého v církvi povždy
vybývající a ostávající. ]Pán napřed uzdra
vil nemocné a potom lid nasytil teprv, aby

naznačil, že nikdo nemá _přistoupati k stolu
Páně, leč neduhy jeho ze svědomí vybyty
byly. Poušť jest svět, kde srdce lidské ne
ustále touží a lační, aniž co kromě samého
Boha hlad jeho ukojiti může. Posléze i v
tom čtyr tisíc počtu vidíotcové čtyry pásma
světa naznačena, t. j. veškero lidstvo, kte—
réž celé od Krista k věčné spáse povoo
láuo jest..
Když zástupové byli nasycení, propustil
Pán lid, vstoupil na loď/cu a přepla'víl se
do ]i/Iageclanskě/zozemz'š'tě; jiní čtou Magdal

ske'ho; leč jméno jest totéž a různost po=
vstala toliko záměnou tekutých písmen la n,
kteréž i jinde se zastupují, jak u. p. Suna=
mít a Sulamit aArabové říkají a píší llsraen
místo israel.
Kladou Magedan místo tam, kde nyní
Medždel stojí v prostředku téměř na západ—
ním břehu jezera 'l'iberiadského. Sv.,Marek
8, 10. čte Dalmanutha, kteréž místo v týchže
moře galilejského končinách hledati se musí,
ovšem nedaleko Magedanu.
Hodlal Pán sobě tam odpočinouti. Ale
se Mu toho nedostalo, poněvadž nepřátelé
jeho všelijak poklidu tomu bránili. O tom
jedná dále sv. Matouš:

Hlava KVL
kteří ač řídcí rukopisové ze stati té vypnu
stili to, co se s místem oním shoduje. Pře—
jich. 13. Vyznání Petrovo a přednost devším musíme ohledati rozdíl, jaký vykla—
jeho. 21. Předpovědě'ní Páně o svém utra datelé někteří mezi oním podobným v k.
cm' a z mrtvých vsta'ní. 24. Pravé mí dvanácté položeným a mezi místem naším
stanoví. Tam k. 12. žádali nepřátelé Kri—
sledovánz' Krista a jeho odplata.
stovi, aby jim dal Pán nějaké znamení s
nebo,
aby totiž zjevně učinil zázrak, tuto
l. ][ přistoupili k Němu fariseové
prý ale uežádají zázraku, nébrž o takovém
a saduceové, pokoušejicc, a prosili lHo, s nebo zázraku otázku kladou a se o zna—
aby znamení s nebe ukázal jim.. 2. On cích takového divu ]Pána otazují. Vykla—
pak odpověděv řekl jim: Když se zve= dači. ti se Opírají o význam řeckého slova
čeří, říkáte:
Jasno bude, nebo se čer== šnngaíznďav pravice, že to, co jsme přeložili
vená nebe. 3.. A ráno: Dnes bude ne= prosili, znamená otázalí se, Leč slovo to
chvíle, nebo se červená zasmušilé nebe, řecké neznačí toliko tázati se, nébrž také
jak 15, 23. prositi, žádati; a tudy nevidí se
4.. Spůsobu nebe tedy rozsouditi umíte, nám od obyčejného výkladu odcházeth A
znamení ale času nemůžete poznati? Po to tím méně, poněvadž vykladatelé ti v od
kelení zlé a cizoložné znamení hledá a por vcházejí s vazbou věty celé a jistě sou
znamení nebude dáno jemu leč znamení diti můžeme, že by jinak byl sv. Matouš
slova sestavil, kdyby byl jednati volil toliko
Jonáše proroka. A opustiv je odešel.,
o znacích, po čem totiž se div pravý s nebo
Podobného něco vypravuje sv. Matouš od nepravého a napohledného rozeznává,
již 12, 38. a tudy se bezmála dálo, že ně— Nevíme také, proč bychom přijmouti zdráw

Odbytí faríseův
hledajících.,

a saduceův znamení s nebo

6. Vgístraha "před učením je—
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Marines kill, i—čl. ůdhyíl iěch, jenž znamení s nebe hledali;

halí se, že Pán vícekrát tutéž odpověď na

andělův, osvědčení Otcovo, svědectví Ducha
touž otázku dal, kteráž mu od jiných a ji— svatého, svědectví Jana Křestitele, divové
ných předložena byla. lDí sv. Marek 8, 12., posud činění, vyplněná na Něm proroctví,
že Kristus slyše slova jejich ezdechl; vzdechl nauka Jeho, Jeho povaha. Tyto všecky věci
totiž, zarmoutivse pro zaslepenost jejich, že znameními byly a stačiti mohly ku přesvěd=
ta otázka již po druhé Mu předložena byla.. čení jich; alejim dobré vůle se nedostávalo.
Nebo ač bezmála jíní byli, kteří jemu tu V důvodění .Páně leží spolu, že prozřetel
otázku dali, přece předpokládati můžeme, nost Boží, jak ve přírodě červánky pošmourně
že lidé ti ovšem o prvnějším téže otázky od jasných rozeznávati a tudy o povětrnosti
kladení dobře věděli.
napřed zvěstovati nám propůjčuje, tak v oko-=
Staří již na to ukazovali, kterak fari= ličnosti času, doby a nevim známky vložila,
seově & saduceově, ač vespolek na potýčn jimiž příchod Messiáše na jisto se poznati
kách jsouce, proti Kristovi v jeden tábor může. Jsou-liž tedy oni s to věstiti, že čer—»
scházeli se, aby ho tím spíše zkazili; nebo vánkově ranní nechvíli a nečas, červánkově
__g

jak dí Tertullián, Kristus vezdy mezi dvěma ale večerní jasnotu a pohodu předpovídají:
se ukřižuje lotroma a posaváde vidíme proti tedy také mohou a jako strážcové a hlásni
církvi katolické sekty ač sobě protivné sbí Israelští 388. 52, 8. musejí znamení času
hati se. Možno ale také slovy faríseore' a rozeznávati, to jest Z věcí té doby stávají
saduceově, poněvadž byli hlavití represena cích—se poznati, že čas onen přibyl, v němž
tanti náboženského u Zidů smýšlení, veške— Messiáš se vyjeviti má; a tudy že jiných s
ren obor lidu. vyššího vzdělání rozuměti, nebe divů netřeba, aby se poznalo, že doba
který se Kristu protivil, což na jedno vy= ona předpověděná přišla.
chodí.
_ Přísloví onoho o povětrnosti se unás a
Lid Pána velebil 15, 31., nepřátelé Jeho jiných národů posud užívá a ze zkušenosti
ale opět jiných s nebo divů dožadují se po" - vzato j est, Svatí otcové potahují červánky
koušejíce t. j. zlým úmyslem to činíce, aby večerní na smrt Kristovu., na něž vzkříšení
Jej všelijak, ač možná-li, o důvěru a o váž» radostné nastalo a červánky ranní jim" krev
nost u lidu připravili a v nesnáz přivedli. apoštolů pro Krista vylitou značí, po kte=
Neučiní—li divu takového, tedy že nemůže rýchž nechvíle desatera pronásledování přišla.,
.toho učiniti, u lidu vl'ej obouzeti a na to co
důkaz nepochybný odvolávati se budou, že

s nebe není, poněvadž znamení s nebe dáti
nemůže.,

Znamení proroka

Jonáše,

o němž míst——

něji 12, 39. Pán opětuje, poněvadž největší
tajemství svaté víry naší v něm naznačují

Učiní-li ale, ač o tom, že toho ne-= se.. ——Viz ostatek výkladu výšeji 12, 39,
Převhodně sv. Aug.. ciss. 5, 3. o hvězdá—

učiní, se zdáli přesvědčení míti, vezdy ještě
zbývalo toho se zpěčovati, výminky vymy=
sliti a jak tam ona ďáblů vymítání nějakě=
mu se satanem spolku připisovati aneb
v jednu řadu se skutky oněch egyptských
čarodějů pokládati.
Ježíš nedává odpovědi té, kteréž se na=
dáli, něbrž odvětil jim s výtkou, že znamení
přirozená a obyčejná na nebi znají, znamení
ale, kteréž Bůh nyní v času tom či během
času toho najevo dává, aniž poznávají, aniž
všímají si. Di jim Pán: když se zvečeří,
říkáte: Pohoda bude, nebo se rolí nebe; a

řích a podobných dí: Skoumají důvtipem
a domyslem svým amnoho vynalezli aurčili
na mnoho let napřed, zatmění hvězd, slunce
11měsíce, který den a kterou hodinu hasta-=
nou., A podívají se tomu lidé" a velebí a

vynášejí je; a tito v bezbožně pýše zatmí=
vají se a na tolik času napřed počítajíce za=
tmění' v přítomnosti nepozoruji. Leč vizme,
jaké naučení Pán z toho íariseů na divy se
dobývání pro učeníky vyvodí.

5., A přišedše učeníci Jeho přes
6, On

ráno:
dnes bude nechvz'le, nebo se červená moře, zapomenuli chlebů vzíti,
zasmušíle' nebe. Po vahu nebe tedy rozwu— pak řekl jim: Hled'te a varujte
dite" umíte, znamení ale času nemůžete frozen

se kvasu
farisejskěho
a
saducejského.
7,
Oni ale
znate?
rozmysleli
mezi
sebou
pravice:
že
jsme
Zádají zázraků pod záminkou, jakoby
věřiti chtěli, a zázraků těch, jenž se staly a chlebů nevzali (mluví takto), 8.. Věda
stávají na Kristu a skrze Krista, nepřijí pak to Ježíš řekl; Co rozmýšlíte mezi
mají, ano znameními, jimiž na oko se vidí, sebou, malověří, že chlebův nemáte? 9.,
že On Kristem jest, neslušně anešetrně pou
Ještěuliž nerozumni jste? Aniž=li se pa,-=
hrdají,
Znamení ta jsou týdnové Danielovi již matujete na pět chlebů pro pět tisícův
uplynulí, odňatá berla od Júdy, svědectví

lidu a kolik košův jste sebrali?

ch

žží

diaiouš klín, 5—52. Výsiraina před učením terised & saduceu.

Ani na sedm chlebů pro

čtvero tisíců

lidí a kolik košnic jste sebrali? ll,

l

očekáváních svojich s strany Messiáše týmž
posud, jakým fariseově podléhají předsud
kům.. Tudy jim dí, aby se varovali kvasu

proč nerozumíte, že ne o chlebě mluvil fam'sey'ského a saducejslcěho. Kvas někde
jsem vám? Střezte se kvasu farisejské= sice jak tam v podobenství 13, 33. značení
ho a saducejského.,

112., Tehdy

srozua— dobré má; ale obyčejně, poněvadž kvas při

měli, že neřekl chrániti se kvasu chle=
bův, _nébrž nauky fariseů a saduceů,
Vykladatelé táží se, zda to Páně pře
plavení jedno jest s oním, o němž 15, 39.
se mluví, že se do Magedanu podal? Nebo
se některým vidělo toto různiti od onoho, an
za to měli, že Pán sám se do Magedanu pře—
plavil napřed 15, 39., načež prý tuto V ka.-o

obětech se za nečistý považoval, se slova
kvasu ke značení věcí zlých, špatných a
převrácených užívá. Jakož pak tuto značí
nauku fariseův, pokud se s Božím zákonem
potýkala čili značí převrácenou a nebožskou
stránku nauky té jejich. Nedí : varujte se
nauky famz'seů,poněvadž prohlídá. jen k tomu,
co bludného se přilíplo k nauce jejich, ktea
réž on, pokud zákon ]Boží vykládali, násle
dovati přikázal 23, 2. U sv. Lukáše 12, l.
v jiné spojitosti jmenuje kvasem fariseů po—
krytství, zde ale rozumí se nauka jejich,
pokud bludům povoluje. Sv. Marek 8, 15.,
přidává: střežte se kvasu saduceů a kvasu
Herodem, Jaký kvas to byl ten kvas He=
ródův či Herodiánů, o tom místněji budeme
mluviti níže 22, IS.; byl ovšem kvas ten
kvasu saducejskěmu příbuzen.
Apoštolé slovům Páně nerozuměli, né—
brž se domnívali, že Pán jich těmi slovy

pitole naší jej učeníci následovali. Ale po=
dle slov Mark. 8, 13. neohcwjich (fariseů
v krajině Dalmanutské) plavil se přes moře,
zřejmo jest, že se tu o novém přeplavení
jedná. Kristus totiž fariseům odmluviv za=
nechal jich a vrátil se na druhý břeh, od
kad. nedrahně před tím byl se doplavil. Ne
přim'ěla Ho k tomu bázeň nástrah od ne
přátel Jemu strojených, jak raděj nevole
proti těm zarytcům a chtěl odplutím svojím
pokořiti je a ukázati učeníkům svojim, kte
rak i prach s nohou svojich vyraziti druhdy vystříhá, aby ani chleba od fariseů a sadu.-=
třeba bývá (10, 14), Poněvadž pak Pán ceů nekupovali. Přicházeli zajisté do kra=
náhle odplouti velel, tudy apoštolé chleba jiny, v níž mnoho pohanu bydlelo a zaná—
sebou vzíti zapomněli.
šeli se bez mála myšlenkami těmi, že ve
Ale tu naléhá otázka, kdy byli chlebů  stravování s pohany spolku všelijak se van
zapomněli? Máme-li si věci tě pochod tak ' .rovati budou. l slyšíce v těch svých mym
představovati, že učeníci přeplavivše se po-— šlěnkách Pána jim přikazovati, aby se kvasu
zorovali, že byli zapomněli chlebů, tak že fariseů štítili, mysleli, že nejenom od poha
zapomenutí připadá v dobu příjezdu na onen nův, néhrž ani od íariseův chleba kupovali
břeh? Výklad ten docela přiléhá aoristo= nemají. Proto rozmýš/eli mezi sebou či jak
vemu příčestí šloo'nsg ., , čiteložů-oe'zo a vul= raději jiní slova řecká vykládají, rozmlou
gátě cum venžssent. Ale jiným se vidí, že cali k sobě vespolek, což lépe jest vyloženo,
výkladu tomu vadí slova Mark., 8, 14., po= jak z Marka 8, 16. patrno. Ježíš ale znaje
dle jehož slov: zapomenuli važte“chlebůfv a rozpaky jejich a jejich myšlenky, je kárá:
neměli než jeden ohle'b s sebou na lodi, ono

Malověří! Proč o chlebeclapečujete?

zapomenutí prý dříve v _dobu totiž odjezdu
či odplavení—se připadá, tak že by se mu=

nerozumíte, aniž se pamatujete na pět oblebů
pro pět tisíc lidu a kolik jste košů sebrali?
Ani na sedm clzlebů pro čtyry tisíce a kolik
se košů sebrala? I proč nerozumíte, že ne
o c'hleběmluvil jsem mím? Domluva Jeho
netoliko pokárala jich, nébrž je poučila a
je upokojila. Dí zajisté jim, že darmo stao
rali se o stravu, ješto ze dvou předešlých
zázraků jim patrno býti mohlo, že tě péče
u přítomnosti Jeho nepotřebí a že tedy Pán
nemluví o chlebích, nébrž že slova kvasu
obrazně o věci jiné, o bludném učení totiž,
užívá. Sv. Marek 8, 14. dokládá, že měli
jeden chléb na lodi; k tomu Pán bez mála
se potahuje ve své domluvě mlčky, jako by
pravil: Nevíte—liž,že jakož jsem tamto pět

selo přeložiti: A jdouce neb plavíce—se učen

JesÝě-li

nící jeho přes moře, zapomenuli atd. Při
čestí aoristově šloómg nepříčí- se výkladu
tomu a vazbě tě, ješto spojeno jsouc s aori
stem indikativu tytýž stejnodobý význam
mívá, jak u. př. Act., 1, 24. 24, 22. atd, Leč
text Markův nás nenutí odstoupiti od oby»
ěejněho významu minulosti příčestí aoristo—
vého a zanechati překladu vulgáty; my jsme
tedy přeložili přišedše, jak ve starých přelo—
ženích českých i staroslovanských nalezáme.
Pán při tom se přeplavování bez mála
shledal, co znatel a zpytatel srdcí lidských,
že učeníkům nezdálo se ono zázrakův s nebo
se dovolávání býti tak hříšno a že oni v oněch a oněch sedm chlebůrozhojnil,iteuto

blaženě klíč, „id-nab.

Přednost

ass

idei—zvedá,

jeden chléb váš rozmnožiti mohu? 12 po— :jest Syn Boží
znali a oyrozumělz', že Pán o nauce bludné Modli! se Pán
_faríseů, saďuceů a Harrida mluví.
hlavu, jak se
Sv. otcově kvasem takovým, který ve= zvolil, podobně

a že Petr jest hlava církve.
maje Petra nstanovovati za
tam, když apoštoly všecky

modlil Luk. 6, 12. 'l'áže se
tedy: Kým praví _líde' býti Syna člověka?
a kazí, bludařství a kacířství rozuměli. Sv.. Aneb dle jiného čtení: Kým mne praví lidé
Jeroným praví: Kvas tu mocnost má do sebe, býti? Třetí čtení oboje předešlo v sobě za—
že byv s moukou smíšen hmotu rozmnožuje hrnuje: Kým praví lidé býti mne Syna čio-—
aji docela ve. svou chut proměňuje. Tak očka? Leč čtení vnlgáty úzu-předek má a
heretická nauka,_když nejmenší jiskerku .v Maldonat dobře původ těch různočteni výn
mysl tvou vloží., brzo vplamen veliký vzrostá světlujc, že napřed někdo na kraji připsal
a veškeren majetek člověka sobě podmaňuje. slovíčko mne; potom že slůvko to od jiného
Následuje vyznání Petrovo v Zájordán= písaře, domněvšího se to býti Opraven, do
sku učiněné=
textu přijato bylo; posléze ale, že někdo
vida nadbytek, slova syna člověka docela
313.,Přišel pak Ježíš do krajin Ce? vypustil.
Césaréa Filipova, v jehož okoli—
sarěý Filipovy a tázal se učeníků svých nách Město
se ta otázka ode Pána učinila, příieží
řkaa Kým praví lidé býti Syna. člově ku patě hory Antilibanu čili raději velikého
ka? let. A oni řekli: Někteří Janem Hermionu; dříve sloulo Pandas, leč Filip syn
Křestitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Heroda Vel. je obnovil, okrášlil a ke cti Tin
Jeremiášem aneb jedním z prorokům 35. berla císaře Oěsaréou pojmenoval a poně-=
vadž jiná Césarěa ležela na moři pod Kar-—
]Dí jim Ježíš:
Wy pak kýmv mne ..býti málem, tedy na rozlišování zvána tato pod
jpravíte? 16, Odpověděv Simon Petr Hermonem Césarěou Filipovou. Krajina tam
řekl: Ty jsi Kristus, syn Boha živého. byla krásna a jsouc prameny řeky Jordánu
17.. Odpověděv pak Ježíš řekl jemu: protěkána velmi úrodná., Staré jméno však
Blažcn jsi Simone, synu Jonův, poně=' se udrželo dosud a leží na místě, kde rné-=
sto to stálo, nyní ves o stu padesáti domích
vadž tělo a krev nezjevila tobě, něbrž jménem Banas. Eusebius h. o. 7, 18. jak
Otec můj, kterýž v nebesích jest., 18., jsme již výše toho dotkli, praví, že krvotoká

škerou hmotu smýšlení lidského proniká, ruší

l ját pravím tobě, že ty jsi Petr (skála) žena Mt= 9, 20., z města- toho pocházela a
a na této skále vzdělání církev svou a že na památku sveho uzdravení zvláštní
brány pekelně nepřemohou- jí. 19. A
tobě dám klíče království nebeského a
cožkoli svážeš na zemi, bude svázáno i
na nebi, a cožkoli rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno i na nebi. 20, Tehdy
přikázal něeníkům svým, aby nikomu
VIV
nepravili, že On jest Jezrs Kristus,

sochu postaviti dala, kteráž za věku Euse
biova tam ještě se nalezala; potom od Juli=
ána podvrácena byla.
Jmenuje se tu Pán Synem člověka, jak
tam již dříve 8, 20., poněvadž slovo to v
sobě obsahuje důstojenství messiášské a Pán
jím své o sobě povědomí vyjádřiti hodlal.,
Lidmi oněmi, na jejichž o něm úsudek se
Pán táže, jsou lidé ti, jenž více méně v

Vyšel Pán z okolí jezera Tiberiadského
a z krajin, kde zástupové l—lonásledovali:
aby soukromí a bez vytrhování od lidstva
se svými učeníky pobyti, jim hlavitou otázku
předložiti, o pokroku jejich Vpoznání pravdy
se přesvědčiti a základ církve položiti mohl.

Nebo věřili, alespoň něco vyššího v Něm ví=

Tam na soukromé cestě, jak Luk. 9, 18.
vece, od něeníkův svojich ustranil se Pán
napřed na modlitbu & potrvav po nějakou
dobu na modlitbách šel dále v podkrajítom,
a na cestě, jak Mar. 8, 27. dí, otázku. tu
učeníkům učinil. Modlil se dříve a modlitba
ta, jakož i to místa zevrubnější, než jinde,
udání, ukazují na to, že něco předůležitěho
se tu konati bude. A vidíme skutečně dvojí
blavitou pravdu tuto se jeviti, že Kristus
avons, sv. Met.

douce Ho následovali. Lidé ti, jak apoštolě,
kteří s nimi se stýkali, tu praví, drželi Je—
žíše buď za. Jana Křest-itek, buď za Eliáše,
bod za Jeremiáše, bud' za jednoho z jaro

roků; jejich tedy o Ježíši zdání v tom se
scházela, že jej za předchůdce aneb za spo=
luěhůdce a průvodce blessíáše drželi, ne
však za Messiáše samého, ač kým by ;skuo
tečně byl, se rozcházelh Uráželi se na ne=
slavném jeho sobě počínání, v_ Messiáši se
toliko velkého krále nadějíce, Jenž je prv-=.
ním na světě národem nade všemi vládnou—
. cím učiniti měl., Za „lana Křestitele jej ně=
_ikteří měli, kteří ani Kř estitele am Jezrse
! nebyli osobně poznali a. se domněli, že (ian,
.

_, „

kč)

.

hledaná ili/l, tft—žil), Vyznání Petrovo a přednost jeho,

kterýžto sám se předchůdcem Messiáše býti ? neodpověděl z mysli apoštolských, něbrž ze
osvědčoval, znovu z mrtvých vstal a opět zjevení Božího jemuod Otce prepůjčeného;
působí, ač sobě spůsobu, jakým by se to Druzí apoštolé ovšem po vyjeveni od Petra
dalo, zhola povědomí nebyli. Ti, kteří Jana pravdy té s ním za jedno byli a v jedno
a Krista osobně znali, aneb aspoň jich sono vyznání s ním se sešli; avšak teprv když
časné působení rozeznávali, ti drželi Pána. byl Petr vynesl svoje vyznání, tu teprv
za Eliáše, kterýž dle Mal. 4, 6. přijíti a se jim vyjasnilo a ozračilo jejich vlastní 0
srdce otců na syny přenéstí měl Math, 11, Kristu vědomí. Ale začátek učinil Petr, on
14. Jiní opět Ho drželi za Jeremiáše-, ku jim předkoval, on vyslovil pravdu, ku které
kterémuž lid israelský co ustavičnému zá— se přiznali potom, ale teprv když jím vy—
stupci svému 2 Maco. 15, 14. se s láskou ozvlá nesena již byla. Petrovi tedy se vyznání
štní přivinovnl & kterýž 2 Mace. 2, 1—12. připisovati musí, jakož pak Kristus jeho
sám o schované schráně Boží věda sám ji 'blaheslaví a jemu přednost dává, o jiných
také za doby Messiášovy na jevo měl vyné— apoštolech nepřipomínaje._ Jiná věc jest vy=
sti. Posléze ho někteří pokládaliza proroka, znání vyřeknouti, a jiná věc jest k němu se

bez mála k 5 Mojž. 18, 15. se táhnouce a _ přidati a přiraziti.
Sestává vyznání Petrovo ze dvou částí.
místo ono o Messiášovi neberouce, jak se z
Jo. ], Zl. vidí, nébrž o některém velkém Ty jsi Kristus, Ty jsi zaslíbený Messiáš,
proroku, jenž spolu s Messiášem přibude, je nejsi toliko předchůdce Jeho aneb průvodce
slyšíce. Pocházeli ti o Kristu náhledové z Jeho. To jedna částka vyznání Petrova,
plete a: z krve t. j., 2: moudrosti člověcké a kterou se od domnění lidu ovšem velice liší.
důvtipu lidského, a tudy se 's pravdou mí— Ale větší stupeň jest v druhé částce vyznání
jeli, kterážto se jenom ze zjevení Otce prý" jeho;
Ty jsi Syn Boží; Syn Boží v jedi—=
Štiti _mohla v. 17.
ném, výhradném, výlučném významu; tudy
l/yslyšev Pán ta rozličná lidío Němmí— při slově tom v řečtině jest člen předložen
nění, obrací se k apoštolům samým a táže ó vióg.. Syn Boha živého dí, nejsi Synem
se: VZI/pak, kým mne býti soudíte? Ke Všem Božím v onom smyslu, v jakém pohané o
se obrací, všech se táže, ovšem tedy ode synech bohův svojichbájí, nébrž Synem Boha
všech odpovědi očekává, ale odpovědi sou— živého, jednoho, pravého, stv'ořitelenebeizem
hlasné. A tudy jeden z nich jménem všech mě, vNěmž jsme, žijeme ase hýbáme. Máme
odpovídati bude, Ten pak nebude jiný leč tedy krásný tuto postup od menšího k většímu.
Petr, jak evangelium nám povahujeho před= Jednu i druhou část byli také jiní vyznali,
stavuje; on zajisté všady spatřuje se ústem, jak tam Je 1, 41, n, p. Ondřej a Nathanael
mluvčím, vůdcem, duší celého sboru apd a jiní u Mat. let, 33.. Ale pronesení ona
štolskěho, on byl nejohnivější anejsrdnatější
byla se jako před duchovníma jich zrakoma
z nich, on nejvíce se ke Kristu vinul, ke toliko přemihla, aniž tak hluboká byla, jak
Kristevi do jezera skočil, Krista při nmu= tuto u sv, Petra. A. proto, poněvadž jenom
čení mečem zastával; on dosud všady v přítemně smysl slov svojich nahlídali a po—
čele apoštolského sboru předkuje, poněvadž něvadž dosah a. dovah slova Syn Boží se
největší ku Kristu. lásku má; od této ale jim neozračoval jasně, proto Pán neblaho-=
chvíle proto předkuje, poněvadž hlavou sboru slavil jich tenkráte, jak tuto Petra blahá,
apoštolskému ustanoven byl pro toto Krista kterýž veškeru hloub a výši slov těch pro
vyznání!
nikal. Pán se jmenoval synem člověčz'm.a
Leč kterak zní odpověd jeho, a jaké připomínal jménem tím, v čem se lidskému
jest jeho vyznání? ]Byli apoštolé nstaviční pokolení propůjčil. Petr nazývá Jej Synem
Páně společníci a průvodcové a museli tedy Božím a připomíná slávu, ve které Pán by—
výše 0 Něm. smýšleti než lid, avšak poznání tuje, Snížil se pro nás Pán a tudy sprave-=
dokonalého nemohli o Kristu dojíti svým dlivo jest, abychom slávu Jeho hlásali, dí
vlastním namáháním, anot nikdo nepřichází sv. Augustin. -— Slyšev vyznání to Kristus
k dokonalému poznání Syna Božího leč Otec blahoslavil Petra a voce mu: Bla-ženjsi,
jej ia'lme Je. 6, 44., Poněvadž pak Petr hned
žmone synu Janův, ana pleť a: krev nezvě—
na počátku povolání svého Je. 1, 43, před stoana toho tobě, něbrž Otec můj o nebesích.,
zřízen byl hlavou církve se státi, tudy milost Jmenuje Pán Petra, celým jménem jeho, jak
Boží v něm nejvíce se vyjevila a on na to při slavných a vážných promluvách oby-=
otázku Páně Odpověděl: Ty jsi Kristus, čejno. Někteří ve jménech oněch co slo
Syn Boha živého, Odpověděl sice ve jménu vech hebrejských význam svůj majících ta=
celého apoštolstva, jak toho Jeroným, Chry— jemného cosi hledají, domnějíce se, že jmé=
sestom a jiní otcové zjevně dotýkají, ale »nem Jony či Jonáše Pán na holubicí co
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thaliana Wl, temno. Vyznání Petrovo a přednost. jeho,

symbol Ducha'svatého a jménem Šimon i
na význam posluchatele naráží, jako by těch 
jmen vyslovením Pán byl říci hodlal, že
Petr v tom svém Jeho vyznání poslušen byl
Ducha svatého. Baděj Pán celé jméno Pe
trovo pozemské klade, aby tím více ozřejw
mělo nové jméno jeho v říši Páně.
To vyznání, vece Pán, nevychází z pletě

nikom "říše nebeské ustanovuje. "Pam sebral
ohled na nadějí, an v naději církev již se
budovati měla a v naději přechodné přijat,
zvolen a určen byl Petr za náčelníka, prv—
níka a předníka; tuto prohlídá Pán Ic víře
Petrově, již veřejné a slavně vyznává. A k
těmto dvěma výjevům druží se převýborně

či těla a krve, nébrž z Boha.. Zjevení Boží
se tu klade naproti domnění lidskému, bud'
z vlastního přemýšlování, buď z přijetí cizých
náhledů pošlému. Tělo či pleť a krev ve=
směs a vůbec značí hmotnou, porušitelnou,
přechozí stránku člověka, podle čehož sv,
Pavel 1. Cor. 15, 50. dí: Tělo a krev krám
loestvz' Božího nedosáhnou , aniž porušítelmí
věc neporušítelnosti dojde, Dále značí pleť
a krev stránku člověka mdlou, křehkou, sla.=

kráte Petr opětovaldo. 21, 2, d., jímž trojice
ctnosti dokonána a vina dřívější Petrova již
slzami obmytá docela byla vymazána.
My jsme sice přeložili, jak se obyčejně
děje Ty jsi Petr, ale spojitost žádá, aby se
přeložilo: Ty jsi skála. Pán v aramejské

hou a chabou, podle čehož dí tuPán, že se
tomu nevyuěil Petr od matných, padkých,
kruchých lidí, nébrž ode vševědoucího Boha;
že mu nepřišlo vědomi to zdola nébrž shora,
že to poznání Ježíše co Krista a co Syna
Božího nevyplývá z přírody, nébrž z milou
sti, an Jo. 6, 4.4.: Nikdo nepřijde k Synu,
leč Otec přitáhne jej. .Milosti té se Petrovi
co zamíněněmu náměstkovi Kristovu u větší
míře než jiným apoštolům dostalo, a Petr
milosti. té co jisté vůdkyni se propůjčiv, plot—
kost či tělesnost překonav a nad. věci lidské
povýšiv se očima duchovýma Syna Božího

slib lásky,

jejž po vzkříšení Páně

po tři-»

řeči mluvě užíval slova Kája, jenž skálu zna-»
mená a dávalo se co jméno lidem skalným
t.. j. vytrvalým, stálým, nepodvratným. Bek
a latiník slovo to slov—emdvojím, Petrus a
Petra, dobře přeložiti mohli, jedním muž»
ského rodu jakožto jménem muže, druhým

rodu ženského jakožto pojmením církve,anot
to duchu jazyka jejich docela přiměřeno
jest. Ještě přiměřeněji Francouzi šťastnou
v této věci jazyka svého povahou slovce
Pierre, Petra i skálu znamenají. Veškerou
důraz tuto záleží na významu, nevšak na
zvuku, a tudy některá cizá přeložení ptají:
Ty jsi Petr a na 1%patře nedělám církev ;
vzali překladači ti slovo petra do svého ja—
zyka, aby smysl výroku Páně tím zevrub=

něji odbiti a vyraziti mohli.
Slevy na této-skále udává Pán příčinu,
pro kterou na Petrovi vzdělá církev svou-.
Každý zajisté dům svůj na pevné a ucpe-=
hnutě skále staví, an jenom pošetilec stavbu
svou na písku buduje (ll/it. ?, Žil—%); tudy-'
taky Pán co věčná moudrota na skále cír
kev svou co chrám Boží veliký ustavěti usta=
míru důležitá: de pravím tobě, ] já, dí, novil. Skála tato jest Petr, jak již vysvítá ze
Tys pravil, že jsem Syn Boží, já pak na samých slov a na téže skále a z důrazu,.
vzájem pravím tobě, že jsi skála; tys pra který pro postavení slov těch na předním
vil, co ti Otec nebeský zjevil, já ti. pra místě druhé věty a na slovci téže spoléhá.
vím, co o tobě Otec neboskývjednotě se mnou Na téže skále, jenž jest Petr, vzdělám cír—
ustanovil: cry jsi skála. Nedí Pán: Ty bun kev svou.. Vzděldm, dí budoucně, poněvadž
deš skálou, nébrž: ty jsi; Otec a já jsme tenkráte se teprv počínala, ano ještě v Kri—
ustanovili tebe za skálu církve. Tys vyjádřil stu zavří'na byla, mající z Něho po z mrt=
mou důstojnost co Syna Božího, já vyslovují výchvstání teprv vyniknouti, když Duch sv..
nyní důstojenství tvoje, že skálou církve jsi. scslán byv od Krista, tělo Jeho mystické,
Již sice 11Jana i, 43„nalezáme, že Pán církev, dechem svým k životu přivede., Nad
hned při prvním s Petrem se potkání jemu to ještě užívá času budoucího ozdělcím, ,po-=
onoho jména skály či Petra udělil; leč tam něvadž se církev ustavičně víc a více bu
veoe: Ty budeš zvátí se (Petr) skála; tam duje a vystavuje, po veškery věky vzrůst
jméno toliko dáno jako nějakým proroctvím berouc, až vrcholu svého dostihne a slávy
toho, co mu tuto poskytnuto; tam naznačeno, svojí dojde. Di Pán cirka/“_a nedí království
nakresleno a navrženo jenom, co tu v plné svoíe, již tím slovem chtěje naznačiti, že vi=
míře obsahu svého uděleno; k čemu tam ditelnou církev na mysli má.
Církev co jednota, co soujcm a spolek
Petr vyvolen byl přítomné a jako v nástině,
tuto se plní a potvrzuje a Petr se pinomoc= či úhrnek všechněch věřících v písmě se

poznal a božskou slávu a velebnost Jeho
vyznal, jak vece sv, Leo. Odtud, že Pán
blahoslaveným Petra nazval, , obyčej jest v
církvi nástupce Páně papeže Rímského zváti.
Blaženým čili jak nyní v užívání jest, Sva
tým Otcem.
Poblahav Pán dí dále Petrovi slova nad
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balaton-išXiu, ls—Žd, vyznání Petrovo a přednost neta

protestanti
novější
nablížejí,
že
takovýto
výklad
obstáti
podobňuje a jmenovitě se to stává na dvou
nemůže a spojitosti docela odporuje, anotjeu
místech i. Cor. 3, 10. 1 Petr,. 2, Al. 5., která
místa právě snaším místem potýkati se zdají. diným slůvkem na této skále veškero to
Di zajisté Pavel, že nemůže nikdo jiného za' dovozování v niveč se rozpadá, Jestliže ně
kladu položitž, leč který již položen jest, Kri= kteří otcově pravili, že Pán na víře Petrově
etue Ježíš, a Petr na dotčeném místě jme= církev založil a slovo stála o víře vykládali,
nuje Krista kamenem živým, od lidí aaa činili to v docelajiněm smyslu, než prote—
vrhnuty'm, ale od Boha vyvoleným. U SV. stanté to činí, víru onu neslyšíce abstraktně
Matouše tuto nalezáme, že Petr základným a všeobecně, nébrž víru Petrovu čili Petra,
kamenem ustanoven, u sv. Pavla a Petra v jelikož věřil. Prvenství Petrovo dokonale
listech Krista nákladným tím kamenem býti uznávali; ale zpytujíee, proč právě Petr před
shledáváme. Leč není tu potýčky a odporu nosti té došel, nenalezalijině příčinyleč víru
a obojí podlé sebe dobře obstáti může. Kri Petrovu. Jakož ale .prohlašujíce se, že ne
stus jest neviditelným, Petr viditelným zá— tělo, něbrž víra. Petrova po vodách mot—
kladem, Kristus samostatným a svěvládným, ských kráčela, nepopírali, že Petr po v0=
Petr odstinným, náměstným, od Krista—od— dách kráčel mocí víry své, tak podobně
vislým základem. Kristus co uhelný kámen v našem případě výrok jejich, že víra Pe
Ef, 2, 20, nese, drží, prostoupá, prosahuje a trova jest základem církve, neznačí jineho,
proniká veškeru osnovu církve; ale On chce, leč že Petr. skrze víru svou stal se církvi
aby veškero působení Jeho viditelným bě— hlavou. Petr jest hlava církve, víra jeho
hem a náměstným, lidstvu přiměřeným spů= příčinou, proč a nástrojem, jakým se onou.
sobem se dále a veškeren trojí úřad jeho, stal hlavou; nebot ani “církev nesestává z
jímž spása lidského pokolení se vykonává, víry, nébrž z lidí věřících.,
se vidomě v církvi ozračoval. Jako člověk _:
Ale Pán udává i spůsob, jakou církev
od vidomých věcí k nevidomým postoupá, ? jeho bude. Poněvadž bude na skále vzděm
tak jenom skrze viditelný kámen -úhelný, ilána, tudy brány pekelně nepřemohoují
skrze Petra, s úhelníkem neviditelným, s Smysl vesměs průchoden a zřcjem jest, že
Kristem, spojení a sjednocení býti můžeme. nezahyne a stále bytovati bude církev Páně.,
Ku Petrovi jen toliko, ne však ke všem apo-= Ale když přijde místněji a zevrubněji roz-=
štolům pravil Pán: Ty jsi kámen, skála, bírati každé slovo, co branami pekelnými
základ církve; a tady přednost Petrova, a se slyší a jaká to nepřemožitedlnost církve
všechněcb. jeho v Bímě nástupců od počátku rozumí se, nesrovnávají se docela vyklada—
církve se po veškerá století uznávala, jak telé. Někteří za to mají, že peklo tu podle
to celá historie církevní dosvědčuje., Ovšem písma starého Job. 20, 21b 26. 6, 38, 17, 7.
i ostatní apoštolé jsou základní kamenově 9, lb. čer., 38, 10, značí ismfrt aneb hrob, &
církve Ef.. 2, 20. Ap. 21, 14; ale Petr sám že se podsvětu, hrobu či peklu připisují
o sobě jím jest,- ostatní jenom ve společnosti . brány, poněvadž se představuje co hrad ně
s Petrem. Podřízenost ta ostatních apoštolů Šjaký, eo obydlí strážné a co žalář, kdež .za
pod Petra za věku apoštolského nemohla Í jímání bývají nepřátelé. Brány ty dle don. 2,
často budově, chrámu,

stavbě a domu při— rok Páně onen vykládali.' Leč
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býti tak zřejmá, poněvadž každý apoštol _.?. Job, 17, 16. mají své závory, které za—
sám o své ujmě církev zakládati mohl, na vírají a otvírají se, leč kdo tam přibude,

dán jsa darem neomylnosti, bezprostředně tomu se již neotevrou, jak tam Jonášoviane=
od Krista povolán a všech skutků Páně a “:dojde vysvobození odtamtud nikdo. Peklo to
veskereho ucení Jeho bezprostředným svěd—f pak se též co mohutná osoba představuje
kem byv. Tudy vhodně Reboř Naz. dí, že. Hah, 3, 5. dob. 28, 22., jenžto má osidla a
skála církve základy církve přý'z'má, či že provazy pro zasáhnutí člověka Z. 17, 6.
skále církve, Petrovi, základová církve, apo— 114, '3. a kteréžto nikdo odolati nemůže..
štole, svěření byli.
Dvojí obraz tedy Pán podle těch-vykladačů
Za dřívějších dob protestanti slova: Na to. spojuje: Peklo představuje co mocnost,
té skále vzděláni církev svou všelijak Oba an jí namáhání nějaké a zavdější přemáhání
cbázeli, aby jenom přirozeného významu slov připisuje a spolu též, v čemž druhý obraz
těch njíti mohli. Tak se jim zazdálo, skálou záleží, se udává, čím toho přemáhání don
slyšeti vyznání Petrovo, aneb víru Petrovu chází, branami svými totiž. Smysl bylby:
aneb dokonce Krista, Jehož Petr tím vy peklo nepřemůže církve mě a brány jeho
znáním svým byl vyznal. Přitom se dokládali jí neobklíčí; anebo kratčeji a jednovětně:
i výrokův sv. otcův, kteří prý těž oPetrově
Církev moje nepřestane, věčně trvati bude,
víře, aneb o Kristu, Jehož Petr vyznal, vý= na veškerým mocem porušení a zkázy odolá,
-—.____
—_.
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Matouš XVI, Liv—20., Vyznání Petrovo a přednost jeho..

)Leč lépe jiný výklad praví, že se branami
pekla rozumí podlé Gen. 22, 17. 24, 60. moc
a síla pekla a knížete jeho. lllládes, šeol ne
jenom podsvětí, nébrž zrovna místo zatracen—
ců značí., Vidíme to zvláště ze sv. Otců,
kteří ve svých dogmatických pojednáních
výrazů písmových užívali. Nebo odtad to
šlo, že slovo óčďqs,infernum, znamená místo
zatracenců. Jakož zajisté v hranách se veš»
kerá pevnost města a všechna síla jeho, 0—
zvláště v čas útoku, sbíhá a shrnuje, tak
Kristus všelikou moc branami" avšelikou-moc
církvi odpornou branami pekelnýmí nazývá.
Církev říše nebeská jest; ale proti ní po—
vstává a bojuje říše pekelná .a kníže její,
kníže a vladař smrti, dábel Hebr. 2, 14.
Tudy ' dáleji rozumí se branami pekelnými
veškerá moc pekla a ďábla, kterou se proti
církvi potrhuje a jí přesíliti a přemoci“ usi=
luje, rozumějí se veškery strojby, klamy,
nástrahy, úklady, lesti, veskere násilí, úsilí,
namáhání & štěkání hradeb církve svaté a to
ustavičně proti ní všelikým spůsobem bojo-=
vání a se obořování.

Slovo zam-2130: značí

více než předčiti, iiberlegen sein, jak Bisping
přeložil, jakoby nechtěl Pán více říci, leč že
brána církve bude silna a trvalá, tak že ani
brány podsvětí nebudou silnější a trvalejší.
Raději značí xaríďx'óco tolik co přesíliti, přec
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'od církve odštěpily a jí spravovati se odvao
žovaly, více nebo méně pravd stežejných
křestanstva'odpadly; církev římská svěřený
sobě od Krista poklad vezdy nepokaleně,
ryze a neumaleně zachovává, aniž kdy blud
nějaký v ní opanovati mohl a ovšem anineu
opanuje. Snadněji slunce zhasne, než církev
otmí, dí Chrysostom. Ostatně mluvě Kristus
o nepřemožitedlnosti církve předpokládá, že
ovšem brány pekelné proti ní se potrhovati,
vychrlovati, sápati, ji podvracovati budou,
jakož pak žádné “doby nebyla církev bez
nepřátel.
'
Velké věci lPán Petrovi udělil; ale co
byl pravil o moci jemu propůjčené, povšech=
nými slovy se povahovalo a místnějšího vy=
rčení a ozvláštnění požadovalo. Tudy Pán
dále pokračuje: Tobě dám klíče království
nebeského., Výklad Slov těchto snaden jest,
jasen a nikdy se nic proti němu nenamítalo,
U všech zajisté národů jsou klíče oznakem
moci a odevzdání klíčův jest odevzdání nej-=
vyšší moci a vlády ve kterémkoli domě, pae:
lácu, hradě, hospodářství, kraji a zemi, des.,
22, 22. Luk. 11, 52. Ve zjevení Ap. i, 18,
praví se Kristus míti klíče smrti a života
t. j. vladařem a pánem života i smrti býti,
Ozvláště u národů východních úzce spojena
bývá moc a vláda s oznaky jejími; kde ty
oznaky má, ten moc drží, kde jich pozbude,
ten moci své pozbývá. Ale i u nás když
město některé odevzdá klíče svých bran nče
komu, hned ví se, že muž ten, jenž klíče
přijal, pánem města učiněn jest. Když tedy
se tu odevzdávají klíče království nebeského
či církve Petrovi, není pochybnosti, že mu
nejvyšší moc v ní se uděluje., Pán sám jest
klíčník domu Davidova Ap. 3, ?, „les. 9, do
majetník moci a vlády v říši té, kterouž co
potomek Davidův vládnouti měl, o níž se
28, 18. pronáší: Držím jest mí všelíkaímoc na;
nebi i na zemi a o kteréž Apoštol COL l,
13. dí, že křesťané v ni přeneseni bývají a
že se proto veškero. stvoření demu klaněti
má Filip, 2, 9. 10., Tu moc svou v církvi
přenáší Kristus zde na Petra, aby ji co ná“

moci odporníka a nepřítele, a to jest co pra
ví Schelling (Philosophie der Offenbarung
lili. 301): Diese Worte sind evvig entscheie
dend fůr den Primat Petri; es geběrte die
ganze Verblendung des Partheigeistes dazu,
das Beweisende dieser Worte zu verkennen
oder ihnen einen andern Sinn zu unterlegen.
Smysl tedy slov: brány pekelná nepřemohoa
jí, jest: Zádná moc, žádné pronásledování,
žádné zlosynův usilování, žádná pohoršení,
žádné v ní se vyskytlé zbrodně, slovem žá=
dná moc lidská a dábclská nepřemůže- círa
kve od Krista na Petrovi založené, Obojo=
vána býti může a bývá, ale přemožena býti
nemůže, vece sv. Augustin. Apoštolé podle
toho, že proroci Starého Zákona. o bojích
proti církvi, ale spolu o vítězství jejím řeč
vedou Jos., 63, i., nemohli slova Páně jinak městek Jeho provedil, když Pán sám vide—=
bráti a hranami pekelnými ovšem nepřátely mou přítomnost svou na zemi dokoná. Proto
praví v času budoucím: Dám. Klíče králov
církve slyšeli.,
To očividné spatřujeme. Tolikeré kacíř= ství nebeského tedy obsahují moc, aby za=
ství, kteréž církev vyhubiti usilovalo, již víral a otvíral, přijímal a vylučoval, tak že
zahynulo, tolikerá království, jenž svatyni když zavře, nikdo nemůž otevříti a když
církve zbořiti hrozila, za své vzala: církev otevře, nikdo nemůže zavříti, jak <„les,22, 22:
katolická nepodvratně stojí. Ale i duchovně Ap. 3, ?.- se praví. Veškerá právomocnost
rozumí se to všem zlobám nepřátelským ofr— tím se 'chtrovi udělila a co ještě Pán dále
kve odolávání a jich přemáhání, že totižto Petrovi předpovídá, jest toliko vývodek ze
církev nikdá neodvrátí se ode pravdy a blud předešlé moci klíčů jemu udělené, aneb jest
žádný nepřesílí jí. Sekty veškery, které se dalejší dotčené moci vyklad; neb ješte se v

aso. .

tvarově vvv, [lev-žít., Vyznání Petrovo & přednost jeho.,

moci klíčů zákonodárná a soudná moc zam
hrnuje a zavírá, nemohou slova ostatní nic
nového přičiňovati, néhrž toliko místněji udá-e
vati a blížeji k mysli přičiňovati, co v před
běžném slově obsahuje se. Slova Páně tedy:

sti., říditi a spravo'vati podle toho spůsobu,jak
to v pojednáních církve všeobecné a ve_svatýcla'

kanonických ustanoveních se obsahuje. Rímská
církev vezdy nepodvratně stojí, aniž skály to
příbojové obraziti mohli; jiné církve od apoo
00 rozvážes" na zemi., bude rozvázáno na nebi, štolův založené zašly aneb tytýž bludům se
a co svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, daly přemoci., jedině církve Rímské blud ne=
potvrzují tě moci zákonodárné asoudné, jižto tekl se a veškeři valové pronásledování o ni
lPetr se přiúčastňuje., a přičiňují výrok, že se rozpliznuli, jak již toho výšeji dotčeno.,
Podivno mnohým bylo, že Kristus dříve
co se od Petra tu v církvi podle moci ode
?ána jemu udělené stane, to u Pána v nebi tak pilně- ptav se, co lidé oNěm soudí a tak
se přijme a platným zůstane. Zahrnuje po— velkou cenu na to pokládám aby právě a
dle toho v sobě rozvažování a svazování: pravdivě o Němlidě azvláště apoštolé drželi,
li. moc do církve přijímati a z ní vyobco— když byl toho došel a se očekávalo, že nyní
vati; 2. zakazovati a přikazovati, co k učo-= přikáže apoštolům tak o něm všudy hlásati,
lům církve patří a tudy za dovolené aneb podivno díme, že právě naopak On svyhr0=
nedovolené9 za pravé a nepravé vyhlašovali; žováním přikazoval, aby nikomu napravila,
a 3. poněvadž se moc ta spolu vniterného že on (Ježíš) jest Kristus či Messiáš. Jaká.
života týká? obnáší sebou moc hříchy od může příčina toho býti? Viděli jsme několi=
pouštěti azadržovati. A tak vykladatelé slova kráte, že divy svoje rozhlašovati zakázal S,.
svázati a rozvázati o svrchované moci vůw 4. 9, 30. a tam jsme příčiny takoveho Páně
bec slyšíce a šířeji je berouce ovšem lépe sobě počínání udali. Příbuzná oněm i tuto
jim rozumějí než ti, kteří význam slov těch příčina jest, a Pán opětuje zápověď svou,
zužují a na pouhé zakazování a přikazování poněvadž apoštolé po tak slavných výrocích
aneb na pouhé přijímání a vylučování z Páně o nehynulosti církve domnívali sc9 že
církve9 aneb na pouhé hříchův zadržování tudíž Kristus slávu svou vyjeví a že oni
neb odpouštění obmezují. Na to těž pozoro= tedy Jej co Krista či Messiáše všemu lidu
vati Slušno, že nedí Pán: co na nebi rozvá ohlašovati musejí. Ale jinak Pán; slávu Jeho
zu'no bude., v'ozvážeš na zemi, čím by jen mělo utrpení předěházeti a po přestálých
pouhe odpovídání a ohlašování se rozumělo? útrapách a po vykonané pokolení lidského
nebrž dí Pán: co na zemi rozváže se, roz— spáse teprv měli Jej apoštolě co Messiáše
vázáno bude na nebi., z čeho patrno, že moc prohlašovati, mezi tím, než z mrtvých vstanei
zvláštní se tuto Petrovi uděluje.
se odmlčujíce. Posud na svých kazatelských
Ovšem také ostatní apoštolé 18, 18.,Jo. výpravách kázali toliko o pokání, o blíži
20, 23. obdrželi moc vázati a rozvázati, ale království nebeského, o zázracích Páně, o
teprv když již byl Petr nejvyšší mocv církvi učení Jeho; ale že co jest Kristem, dosud
obdržel.s čímž; na rozum jim dáno, že moc tu nekázali, anot to mělo s větším úspěchem
jenom v jednotě s Petremapodjeho vedením tenkrát teprv státi se, když Kristus sku-—
vykonávati mají. Prvotnost dána Petrovi, dí tečně vládu ujal na nebo vstoupiv a Ducha
sv. Cyprián, aby ustanovením hlavy roztržm svatého seslav. Dříve nebyli ani apoštolé k
tomu spůsobni., tím méně by byl lid toho
kám veškeren na'mě't se odňal a aby jedna
církev a jedna stolice Kristova býti se uká chápal a následující utrpení Páně by je bylo
zala. Ostatně samozřejmo jest, že moc ta o víře zviklalo. Nebo, jak dí Chryso'stom
Petrovi daná na jeho nástupce přešla, ješto co již kořeny pouštělo, když potom vytrhne
Kristus na jediném člověku smrtedlněm cír= se., nemůže snadno ke vzrostu přivedeno
kve nesmrtedlně založiti nemohl a moc ta býti. Jestliže Petr zviklal se při utrpení Páv
Petrovi daná právě teprv za nástupcův jeho, ně, což by se bylo dálo jinému lidu, kdyby
když byli apoštolé sešli., vývoje sveho do— byli viděli, že ten, jehož za Syna Božího již
sáhnouti mohla; zhistorie známo, že nástup= přijali, na kříži pníti musí. Ano jak již při
cové jeho jsou papežové římští., O tom sněm zakažování . Páně divy jeho rozhlašovati
Florentský se vyjádřil: Stanovíme, že svatá jsme tytýž dotkli, obávati se bylo, že by vy
stolice apoštolská, papež římský., ma' nej“ jevení_slávy Jeho námětek byl ku brojení
přednější moc duchovní nad celým světem a proti Rimanům. Proto Pán v následujících
že jest nápadníkem sv. Petra a pravým noi-= vv. o svém utrpení mluví..
'
městkem Kristovým hlavou církve, otcem a
učitelem veskere'ho křesťanstva a že mu ode
_ Ostatně ve verši. posledním slovce Ježíš
Pána našeho Jesu Krista v osobě svatého nejsprávnější rukopisově vypouštějí; jest. to
Petra úplná moc dána byla3obecnoucírkev páv pouhy vpisek.,

tintouš kill, all-vas. Pán předpovídá utrpení své.

21, Od té chvíle počal Ježíš ukaw'
zovati učeníkům svým, že třeba jest
Jemu jíti do Jerusalěma a mnoho vy—
trpěti od starost a zákoníkův a od ve—
lekněžů a usmrcenu býti a třetího dne
vstáti. 22, I pojav Ho Petr počal. Mu
domlouvati, řka: Odstup to od Tebe,
Pane, nebude Tobě toho, 23, On pak
obrátiv se řekl Petrovi; Edi za mnou,
satane, pohoršením jsi mně, poněvadž
nezamýšlíš věci Božích, nébrž které jsou
lidské,

Žili

rozuměli, nebo nezakryté o smrti a utrpení
mluvil; ale kam by to hlídalo a směřovalo,
jak by se to dalo s očekáváním jich a s
výroky Páně jinými srovnati, toho nechá—
pali.
ehož divno býti nám nemůže, ješto
víme, že proroctvím, teprv když se naplní,
vyrozuměti

se může,

Umříti, vstát-í ?: mrt—

vých v písmě tytýž v obrazném smyslu při“
chodí a rčení dva, tři“ dm“ příslovně se užívá.,
Ii zdá se, že apoštolé slova Páně obrazně
pojímali a tudy nedivno, že jim v čas sku=
tečného utrpení na mysl nepřišla a že teprv
když Pán z mrtvých vstal, rozpomonuli se,
že jim to předpovídal a uvěřili. do. 2, 22.,
Ač ale dovahu a dosahu slov Páně ne=
rozuměli, přece věděli, že o trápení a smrti
mluví—a spolu dokládá, že musí oboje pod=

_
Viděl Pán, že apoštolé utvrzeni jsou ve
víře v Něho a že ač jeden toliko víru tu
vyznal, ostatní se k vyznání jeho připojili. stoupiti Jakož tam Petr první radostně
i ukázali tím, že již schopni jsou slyšeti o byl vyznal vznešenost Páně, tak také první
spůsobu, jakým spasení světa dokoná, A tudy vzpírá se takovému, jak se zdálo, nemož—
od této doby počal Pán jim vzkazovati či němu, a jelikož strasti znakem pokuty dle
oznamovati, že od židovských náčelníků jeho náhledu byly, nehodnému Páně, Mos-=
mnoho trpěti bude, že od nich smrt pod— siáše a Syna Božího, osudu, Tehdy paja-v
stoupí, ale že třetího dne z mrtvých ostane, Ho počal mu domlouvati; počal, di, poně—
Dí Matouš: počal, poněvadž dříve o tom vadž Pán jemu dokončiti nedovolil, přísně
nemluvil, dí vzkazovat'l či ukazovati, jasně oslově jej. Slovo pojav Pio nesnází vyklam
a zjevně Mr. 8, 33.. o tom mluvití , ne jak datelům činí, jak by si to představiti měli.
“tam Mt. 12, 39. 16, 4. kdež v podobenství
Obyčejně myslí, že Petr Pána soukromí poe
Jonáše toho málem dotekl.. kde víme, že člo jal, že ujav jej totiž za ruku s Ním od apo-=
věk ne hned rozumí věcem, ač jemu zřejmě stolů stranou ustoupil, jak toho obyčej mezi
ukázaným, jak se to také u apoštolů stalo. přátely bývá, když tajného adůvěrného něco
lili že potřeba, jíti a trpěti jemu, "že nutno, mluviti hodlají; odvedl Ho, poněvadž Pánu
"že musí, poněvadž to v radě Boží a v úmy před jinými domlouvati se neosměioval, Jíiní,
slu Božím usouzeno a předzřízeno bylo a a jmenovitě Maldonat ač jen dohadem, za
proroci o tom předpovídali, jejichž předvésti to mají, že slovo pojal Ho příslovně značí
ovšem se vyplniti musely, ač ostatně samo toli co pojal Ho na domluva, jak se u nás
volně z lásky smrt podstoupil Je. 10, 17.18.. říká, podávali si ho; aneb vzal Ho t. na do-:
O tom tedy nyní často miuvíval apoštolům, mluva, na káry. Jeronymovi se vidělo, že
aby se jim nevidělo, že snad teď již nějaké slovo pojal značí: pojal Krista v útrobu
založí na světě království a aby čáku jejich svou, v lásku svou, v litování svoje. Jiní
o takové říši znenáhla udušoval., Nad to von představují sobě, že Pán skormoucení své
lil je připraviti na smrt svou, aby když pří= nčeníkům utajiti chtěje z předu apoštolů
jde Mu trpěti, událost ta jich docela nepři=— kráčel o smrti své povídaje, že na to Petr
Pána, k němu se přiblíživ, ujal a ta slova
"pravenýeh nezachvátila.
' Jaké to sestavení dvou Páně se týka Mu povídal. Jakkoli jest, jistot, že domluva
jících příběhů, poznání a vyznání Ho od Petrova, či, chceme-lipřeložiti, porek Petrův
apoštolů co Syna Božího a- opovídání strasti pocházel z pouhé pro Krista nadšenosti a
'a smrti Jeho! Tam sláva, tu potupa, tam z útlé k Němu lásky, a dojista s ním stejné
blaženost, tu smutek. Radostné pohlídaliapo= mysli ostatní apoštolé byli. Odstup to, vece
štole na Pána, když o moci své a o. ucpe—— Petr, anebo chraň Bože, nedej Bože, jak se
hnutosti a nepodvratnosti církve mluvil; s přeložiti může; cyrilský překlad četl: miloe
jakou ale žalostí a s jakým smutkem slyšeli srden buď, bezmála v týž smysl, 't. smiluj
Jej, když počal mluviti o strastech svojich se nad sebou a nedej strastem oněm přijíti.
Ale co Pán odpověděl na tu laskavou
a o smrti Jemu od představenou židovských
připravené. Oni ale nechápalí docela slov domluvu Petrovu? Odpověd Páně přemno—
těch, jak toho Mr.. 9, 31. 32. dotýká, když hým vývodkům námětek poskytla, ješto jak
jim Pán po druhé byi totéž ohlašoval, a zní., dosti příkrá býti se Vidí. Obrátit: se
rostýchali se tázati se Jeho, Slovům Páně sice „Pán, “či odvrátit; se od „Petra, na Moniky

matous kill, žil—28. Utrpení Pan-č; pravě následování tlv-letu,

uobleděo,jak Mr. 8, 33. dí, voce jemu: Uhni' ' ukázali., liladějl z toho nesmírná Páně láska,
Ěa mne, satana! kodlvna byla ta matornost kterou zaboi'el pro spasení naše, vysvítá,
Páně hned SVa otcům a tudy sv. Hilarius jakož spolu také nauka z toho plyne, že
slovo satana 'dí neodnášeti se ku Petrovi, liché jest přátelství ono, které nás od pod-=
něbrž k ďáblovi, jenž Petrovi ona slova byl nikání pro Boba útrap odvracuje.
Potrestav Pán všetečnou lásku Petrovu
vnukl. Nebo dělí světec ten takto slova
ona: Jdi za mnou, to jest následuj mne ra= a jí určité meze vykázav obrací se k uče—
níkům všem před veškerým lidem, aby Mr,
ději. sám také, než abys mne od podstoupení
smrti odtahoval; potom ale prý Pán" slova 8, 34. věcí apoštolům pověděných svědkem
k ďáblu obrátil a jemu, jak tam 4, 12. ode-= byl učiněn a výtku svou a přísný porokv la—
jíti a Petra dále nepokoušeti velel. Leč ten hodnou nauku proměňuje. Dít:
výklad strojný jest, nucený a všemu spů=
sobu mluvení odporný, an vidomě slova ta
_24. Tehdy Ježíš rekl učeníkům
veškera se ku Petrovi potahují. Petr se ku svým: Chce-li kdo za mnou přijíti, zau
Kristu přitoulil, Kristus se od Petra od—
vrátil, Petr pravil; Chraníž Bůh, Pán dí: při sebe sám a vezmi kříž svůj a "ná—
Odstup satana. Petr dí: Nebude m'a toho. sleduj mne. 25. Nebo kdož by-chtěl
Pán vece: Tys pohoršenžm pro mne. Přísná život svůj zachovati, ztratí jej, kdož by
odpověd dána pro velikou důležitost věci, o pak ztratil život svůj pro mne, nalezne
kterou se jednalo; spása světajedinou smrtí jej, 26. Nebo co prospěje člověku, byt
Páně měla dokonána býti, a té smrti právě
se uchrániti Petr lPánoVi radí, Není jiný celý svět získal, ale duši svou ztratil?
smysl leč: Klid se, odejdi, ustup; nebo slova Aneb jakou dá člověk výměnu za duši
tvá pocbodí ze vnuknutí satanova. Pohora svou?
27., Syn. člověka zajisté přijde
dením jsi mně. Nadi: ku pohoršení jsi mně, ve slávě Otce svého s anděly svými a
poněvadž rčení to v sobě zahrnuje již sku= tehdáž odplutí každému podle skutků
tečné pohoršení, ješte rčením: pohor-š'ením
lisi mně toliko možnost takového pohoršení jeho. 28. Amen pravím vám, jsou ně—
kteří ze zde stojících, kteří neokusí smrti,
se navrhuje.
Proč Petr pohoršením Pánu jest, do= až uzií Syna člověka pricházeti v krá“
kládě. Pán tudyž: poněvadž nepojžmáš, ne— lovství svém..,
pochopuješ, neobmýšlíš, nezamýšlíš věcí Bo
žích t. j. neproblídáš k záměrům a účelům
Petr nechtěl, aby Pán utrpení a . smrti
Božím, podle nichž svět smrtí mou vykou= se podrobil, lPán naproti tomu praví, že ne=
pen býti má; ne'brž' zamýšlíš a obmýšlíš věci toliko On, _nébrž každý, kdo Kristův býti
lidské, tělesný život můj zachovati usiluješ, obce, trpěti musí a že člověk v království
ke mně láskou nedosti dechovou zahořev, Kristově svým choutkám- povalovali nemů=
Celá vina Petrova leží toliko v hojnosti a že, nébrž sebe zapírati povinen jest. Po=
nadbytku lásky; v tom zajisté, že mysljeho něvadž ale ta nauka všech se týká, tudy se
se nemohla vpraviti v utrpení a smrt Páně, Kristus ku všechněm obrací Mar. 8, 34. L.
nebudeme stíhati bo, poněvadž dokud nebyl 9, 23. když praví: Kdo chce za mnou pří=
Duch svatý seslán, mnohé věci apoštolům jíti, zapřa' sebe. samého.
Ale což jest zapříti sebe? A proč dí :
temný zůstávaly. Proto nám s podivením
jest, že ještě za dnův našich někteří prote= Kdo chce? Di lPán: Kdo chce, ne jako by
stantští učenci místa toho proti primátu ode člověka toliko záviselo Krista přijíti a
Petrovu užití chtěli, jako by Pán tak slavně v Něj věřiti, ješte milost Boží předcházeti
lPetra hlavou církve ustanoviv nebyl Petra musí, aby chtíti mohl člověk Filip. 2., lit.;
dosti ještě poznala v tom svém skutku jenom ale Pán dí kdo chce, aby ukázal, že člověk
snad se přenáhliv nyní byl předešlého usta» spolu musí působiti a že v tom spolupůso=
novení svébo litoval a zpětiti toužil. Primář. bení svobodnou má vůli, necha se, ač se
.církevný toko, jenž jím odín jest, nevyjímá svou věčnou škodou, milosti Boží protiviti.
z poklesků, a byl-li to první pokus bran pe= Co zapříti sebe značí, praví sv. Zlatoúst, nej—»
kelnýcb, skálou církve otřásti, věděl Kri= lépe pochopíme, když porovnáme rčení to
etue skále té pomocí svou tudyž přispěti, se rčením: zapřítí jiného. Kdo jiného za=
A nad to sv. Jeroným dobře pozoruje, že pře, ten se ho odčítá, zanechává bo, pohrdá
tenkráte za života lPáně Petr hlavou nebyl jím, aniž kde na něho ohledu béře. Leč
ještě, maje teprv po Páně vstoupení jí býti, výklad ten povšechen, velmi- prostranen a
jak, již jsme výše a futura slova nedělám neurčit jest, aniž nám praví, co se slovem

lllatouěí Still, 24—28. dravě následováni doletět

sebe rozumí. Místněji pravi jiní, že zapříti
sebe jest vyosobiti se podle hříšného člo=
veka, Nepraví Pán, vece Řehoř Vel., aby
člověk zapřei statek svůj, nébrž aby sebe
zapřel, aby pokud hříšen jest a s Bohem
nesjednán, vyšel ze sebe, sebe se jakoby
odcizil a jiným býti počal., Lehčejí pak jest
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čte: _nosiž kříž svůj každodenně, poněvadž
boj ten se zlými náruživostmi dokud žijeme
nepřestává. Viz ostatně o brání na sebe
kříže 10, 38. a Gal, 6, M.
' Přidává. Pán: 'A následuj mne. Mnoho
lidí neprávě domnívá se zapírati sebe a kříž

svůj nositi svízely a strasti podstoupajíce;
ale kdo nenese útrap z lásky ke Kristu,
a obtížna jest eapřítz' sebe, Na to se táže nenásleduje Krista. Kristus mluvil v přew'
týž světec: Kam ale ze sebe odejžtí může-= došlých větách 0 kříži, a tedy následovati"
me? a odpovídá: Jiní jsme jak jsme se zro Krist-a jest toli co vůli Boží až do té smrti
dili a jiní jak jsme obrodili se. Zanechme kříže se podrobovati & ji pluiti. Nemluví
sebe, jak jsme ve hříších zrození byli a tuto Pán, dí Augustin, o následování Ho do
budme, jak nás milost Boží obtvořila. A nebeské říše, nebot nepronesl slov těch po
Viktor Ant. praví: Nevece Pán: Nehov sobě z mrtvých vstání, nébrž tenkráte, když se
velmi, nepropůjčuj se velmi tělu svému, né= strojil ku potupám, k bičováním, k trním,
brž více žádá a výšeji se nese, an dí “: Za ku posmčehům, k ranám, k smrti.
odepřz'ti se toho, co člověk má, ale vše velka

Slova. Páně: kdo život zachovati chce,
ztratí jej atd.. V. 25. již 10, 39. vyložená
jsou. Obsahují slova ta důvod, proč člověk
sebe zapříti, kříž nésti a Krista následo—
vati má, poněvadž, kdo by život tělesný
aneb cokoli jiného zachovati chtěl zapřením
Krista a přestoupením zákona Božího, ten
život duše své ztratí, a naOpak kdož čas—
ného života odváží se, kdož pro Krista ho
tov jest vše ppustiti, ten život duše své za=
vystříhati a tudy náhledům, žádostem a ci— chová. Sv. Rehoř Vel.. objasňuje to příkla-=
tům Božímu zákonu odporným výhost dáti. dem semene v zemi hozeného; kdo símě
Zapříti sebe, di sv, Augustin, abychom i toho. zachovati chce a tudy ho nevyseje, ten ztrácí
světce slyšeli, toli jest co starého člověka veškeren požitek odtad přijíti mohoucí; a
naopak kdo se odvažuje a zhoštuje semena
svlěei a nového obléci, což ačkoli. tvrdojest,
avšak tomu, kdo Krista miluje, snadno a rozsev je, ten je opět nalezá.
mile přichází. Milují lidé svět a co na světě
Pravdu a jistotu toho Pán dokazuje pro

;pří sebe samého.

Tudy zapřítz' sebe není nic

jiného leč záležitost Kristovu všem svým
jakýmkoli záležitostem předkládati a obět
všelikou ji přinášeti; není jiného leč čehož
nedostatek Pán výše Petrovi vytýkal, obmý
šleti věci Boží a neobmýšleti věcí lidských,
t. j. při všem jednání svém k Bohu prohlí
dati a všemu jednání svému vůli Boží a
slávu Jeho za účel, za míru a měřidlo po
ložiti; co tomu odporuje, toho všelijak se

jest, žádost těla, žádost oči a pýchu života;
ty výše miluj toho, jenž veškeren svět stvo"
řil. Velik jest svět, ale větší Ten, jenž
stvořil jej; krásen jest svět, ale krásnější
jest 'l'vorce jeho; líbezným jest svět, ale mi
lostnějším jest Stvořitel světa.
Taková mysl. a takový člověka úmys
žádá velikých obětí, a zapírání sebe bez
velkých obtíží a bolesti nebývá. Tudy Pán

povědí povšechně

uznanou:

Co prospěje ela——

věku., by celý svět získal, ale na duši ztrátu
trpěl, a jakou dai výměnu za duši svou? Slova

ta předůlcžitá a od nejstarších otcův doslovně
uvozovaná (n.p. Klém. 2 Cor. 6, ligu. Rom.
6, Justin l Apel. 15 a jinde) samozřejme
jsou. Již tělesný život má cenu“ vyšší nade
všecko jiné, a pro zachování jeho se lidé
všech jiných věcí zhostují, tím více ale život
ihned přikazuje dodatkem:
Vezme"kříž svůj duchovný vyniká hodnotou svou nade vše
na sebe a následný“ mne. Co kříž ne'sti' &. liká jiná jakákoli dobra. A jakož kdo život
mít:“ na se znamená, již výše 10, 38. vylo tělesný ztratí, nemůže ho nijak žádnou vý
ženo bylo. Kříž vzíti na sebe jest, veškerá měnou a výplatou vykoupiti a opět dostati,
příkoří a protivenství, ano i smrt ukrutuou tak kdo duši, kdo život věčný promrhá a
kříže podstoupati podle příkladu Páně, jenž utratí a duši škoduje, ten nikdy výplaty &
právě ukrutně smrti v ústřetý vycházel. výkupu pro opětné života toho nabytí nena=
Kříž néstí jest mrtviti údy svoje, jenž “na lezne. Všecken ostatní majetek opět dá se
zemi jsou, nečistota, chlípnost, lakomství získati, ale ztráta duše nenabytna jest. Z če.=
Col. 3, b.; jest ukřižovati starého člověka hož odvozují otcové, s jakou pílí o duši svou
Rom. 6, G.„nebo neprohlédá Pán ku pádlu a o spasení její starati se a jak si jí vysoce
dřevěnému, nébrž k úmyslu života. Kteří vážiti přijde, anat větší cenu a hodnotu než
jsou Kristovi, ti tělo se žádostmi a nepra= veškeren svět do sebe má. Velká .věc jest
vostmi ukřižují Gal. 5, 24. Ukřižování to duše, dí sv. Bern., ana krví Kristovou eye
ustavičně trvá podle Luk., 9, 23., kdež se koupeno byla., Těžký jest _páal duše, on uo:

Matouš XVS,Mazda

Pravé následováni letiste,

suzování a odplacování příští, aniž také anu
dělá se při tom Páně projasnění projevili
Také sv, Marek na parallelném místě 8, 119.
slov užívá, která na tu proslavu Páně pota=
hována býti nemohou. Dít: až uzřz'králem
ství Boží přijžti v moci t. j. s mocí vítěznou
nad nepřátely, s mocí vniternou krozvinutí
člověka zajisté příjde fve slávě Otce svého s se slavnému po všechny časy a na všech
anděly svými a tehdáž odplatě každému dle místech. Tudy ani slova s, Matouše nemoc
skutků jeho. Chce Pán očividně říci: Podle hou vzata býti o tě na hoře slavné proměně
toho, jak kdo se zap'iraje a kříž svůj nesa Páně. O nějakém soudu tedy nutné slova
mne v dob'řých skutcích následoval, podle ta slyšána býti musejí. Již pak písmo o dvou
toho odplata jemu se udělí, když přijdu k jím soudu Páně mluví a o dvojím k soudu
soudu já Syn Boží a sice v té slávě, kteréž příchodu, o soudu nad Jerusalémem a o sou-.
následovce svého přiúčastním. Sláva Otcoea du všeobecném. O soudu všeobecném sotva
jest zevnější výjev odvěčné a neobsáhlě Pán mluvil, poněvadž Mr. 9, 32. oněm praví,
velehnosti Boží, vněšný viditelný oblesk že ani andělé ani Syn Boží sám o přibytí jeho
veleby, kterou Bůh věčně obdán a jako neví. Nezbývá tedy leč mysliti, že Pán tu
oblečen a odín jest. Ž. 103, 1. 2. Přijde mluví o soudu nad Jerusalémem , a to tím
pak Syn Boží s anděly, aby ukázal slávu více, poněvadž soud ten byl náznakem, obra
svou, která mu dána od Otce za vykoupení zem a předvéstí soudu všeobecného, posle=
lidstva a kterou podle božství již odvěčně dního a- světového. Kristus zajisté v kap.
stejně s Otcem měl J. 17, 5; A když při— 24. soud nad Jerusalémem a soud poslední
jde, souditi bude podle skutkův, aniž se kdo co dva výjevy jednoho děje a co dvě částky
bude moci vyplatiti a duši svou vyměniti.
jednoho celku představuje, jak v k. 24. ze=
Avšak nejenom vůbec o soudu slavném vrubněji se doliěuje. Ovšem odestává částka
mluví, než aby se někdo nedomníval, že od částky drahně časů ba věků, leč tisíc let
odplata ona teprv po uplynutí přemnohých u Pána 2 Petr. 3, 8. jest jako den jeden.
věků se lidemdostane, a aby mohutněji po— Víme pak, že Jan ev. žil bezmála třicet let
hnutka ta na mysl poslouchajících dorážela, ještě po zkáze města Jerusaléma; on tedy
poukazuje, že mnozí z tuto přítomných ještě viděl den soudu nad městem tím, Bez po—=
se životně slavného Páně příchodu dožijí, chyby že také jiní se'záhuby oné dočekali,
anot neokztsí smrti, až uvidí přicházeti Syna nebo Pán ne k samým apoštolům: to mluvil,
člověka v království jeho. 00 těmi slovy míst= nébrž k zástupu přítomnému, jak z Mr. 8,
.něji se rozumí? Okusz'tz'smrti znamená toli, 34. patrno a jak jsme již svrchu dotkli.
co smrt podstoupiti, anat se smrt co částka
Ještě jíní,vabychom toho nepominuli, &
na člověka případná a jemu jako ku pití ur— jmenovitě sv. Rehoř Vel. vykládají sadu. tu
čená a podávaná představuje. Království o založení a- rozšíření církve sv, ao slavném
Kristovo značí oslavu jeho, královskou vládu vítězství „jejím nad pohany. Leč výklad ten.
a důstojnost jeho, jak z v. 27. patrno jest, jakož ještě ten, dle něhož se příští to Páně
Smysl vůbec již udán, že mnozí slávu. Kri— o seslání Ducha sv. slyší, se spojitostí potý=
stovu před smrtí svou spatří. Ale jaký spů= kají se.
'
sob spatření slávy této Pán na mysli má?
Pán několikráte již o smrti své mluvil;
Někteří .vykladači písma již za nejstarší leč dřívěji než ji podstoupiti a se světu ve
doby církve slávu tu slyšeli o proměnění svém největším ponížení ukázati hodlal, chtěl
lPáně, o proslavě jeho na svaté hoře a jeho ještě aspoň vyvoleným učeníkům svojim ně=
tam osvědčení od Otce, Výkladu tomu ne kterým slávu svou v nějakém aspoň nástině
málo stejná u veškerých tří synOptiků po vyjeviti, aby jevem tím ti apoštolé a s nimi
sloupnost nadržuje; ale však mu souvislost druzí u víře utvrzeni byvše se neviklali,
odporuje. Ve verši před. 27. Pán mluví o když Pána v trudech, strastech— a útraa
příchodu svém k soudu a odplatě; leč ojaso pách uvidí. O tom jedná dále evangelista
'
není a proměnění Páně nebylo takové krem Matouš..
mohl leč křížem Krista nepravém, býti. Když
Pak „Pět padne až k smrti, kterak Opravy
nabude? Jest-li jiný Kristus? aneb ma'uliopět
za m' ukřižován býti?
'
-Ale aby člověk tím spíše k následování
Krista a ku podnikání kříže se vydal, přiči=
ňuje Pán jinou ještě pohnútku, an dí: Syn

metodě nm, amo
o., ?řeyodoheot Fěně.

M C):: (Je

Hlava XVM,
Přepodoěení Páně, 10. Otázka o Hids'z'.
14. Uzdravení náměsc'čm'ka, 18. Mocnost
víry a postu. 2.1. Pán opět smrt svou
. předpovídá; 23.. za sebe“a Petra ku chrá

mu platí,

mukám á příkořím , kteroužto
výučně se skonály.

cesty JPáně

Toho tedy šestého dnepojal Pán Petra,
Jákoba, & Jána, tři nejpřivinulejší e, nejpříe
tulnější učeníky své, co tři svědky svého

na hoře té proslavení, podle toho, že v St

il. A po dnech šesti pojal Ježíš
Petra a Jákoba a Jana. bratra, jeho a
vedl je na horu vysokou soukromí 2,
I přepodobil se před nimi & zaskvělá
se tvář Jeho jako slunce á roucho Jeho
stalo se bílé jako sníh. 3. A ej, uká—

Zákoně z úst dvou nebo tří svědků Všeliká

pravda se dosvědčovatiměle,]Dent.l9,15
Jako

příští sláva. Kiistov'á

tři svědky na.

nebi, tii svědky na zemi má podle slov
Jana Evangelisty ]. J. 5, 'Z. 8, tak i tato
předchozí oslava jeho tří svědkův s nebe,

Otce, Mojžíše & Eliáše a tří svědků ze země
Petra,
Jákoba, &,Jána, dosáhla. Nevzál jich
zali se jim Mojžíš & Eliáš s Ním roz-— tudy více,
poněvadž chtěl, jak z v. 9. vysvítá,
mlouvájíce. 4. Odpověděv pák Petr řekl aby oslovení & přeobrazení Jeho přede vzkří—

Ježíšovi: Pane, dobře jest nám zde býti;

chceš—li, udělejme zde tři stánky, Tobě

jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovijeden.
5, Když on ještě mluvil, aj oblak "světlý
'obstínil je a aj, hlas z oblaku řkoucíz
Tento jest Syn můj milý, v Němž se
mi zalíbilo, toho poslouchejte 6, A. u
slyševše to uěenici padli na tvář svou
o. báli se velmi.. 7, A přistoupiv Ježíš

dotekl se jich opravil jim:

šením poněkud ukiyto bylo Nevzel jenom
tří také proto, že jako v St. Zákoně třem
patriarchům Bůh v slávě svojí se zjevoval,
Abrahámovi, lzákovi a Jákobovi , sloupům

úmluvy St Zákona, tak i třemsloupům No
vého Zákona. podobně sláva. Syna Božího
odkrytí se měla. Tudy již patwrno proč právě

tři tito & nejiní ode Pánakosvědčováníslávy
Jeho na horu tu pojati byli. Jsou to patri
archevé církve nové, Petr silou víry své

se Abrahamu pro víru ospravedlněné—
Vstáňte á rovná
mu a Jákob apoštol lovná se jmenovci své

nebojte se, & Pozdvihše pák očí svojich
nikoho nenzřeli leč samého Ježíše 9.
A když sstupoveli s hory, přikázal jim
Ježíš řká: Žádnému nepovězte vidění,.
dokud Syn člověka z mrtvých nevstáne
Co tuto -sv. Matouš vypravuje, to druzí
dve synoptikové v témž pořadě vystavují &

Ján toliko mlčí schválně o tom, právě, jak
uvidíme, pro vznešené události té ode tří
evangelistů vykládání jí vynechám Stala se
šest dní po předešlé rozmluvě , nepočítejíc
_dne rozmlouvání onoho & dne události, kte
réžto dve, dni spolu zahrnujíc sv._ Lukáš
osmero dní klade Luk. 9, 28., při tom spolu
slůvka jako či téměř užívaje & tudy s Má—
tou-šeru se nijak nepotýkáje. Sv. _Marek 9,
1, s Metoušem stejně počet dní udává. Den
„tak určitě jmenují, poněvadž rozmluva, Páně
předchozí, událost, jenž se po Páně přepo—
době stálá, nad to pak samo to Páně osla,
.vení á přepodobení jim hluboko v mysli
utkvělo; předcházelo vyznačení Petra před
onou oslavou, po ní následovala. pout roz=
hodná do _Jcrusálémá-knevyslovným otrepám,

mu boj s Jehovou podniklému (Gen 28, 14.),
j rsšto první z apoštolův v boji pro Krista
vítězství dosáhl. (Act.12, l.) Tichému, rozo
jímávémn lzákovi posléze rovná se Jan mi.-=
lostník Páně, vzor života zíravého a mystic
kého Tři vzetí, aby v nich ozráčily se tři
božské ctnosti, jimiž člověk spatřování slávy
nebeské dochází, v Petru víra., v Jákobu
naděje, v Jánu láska. Tito &.ne jiní tři proto
také vzetí byli, poněvadž již u věcech neo
beskych nade druhy svoje dále pokročilí.
Tak i tuto naplnilo se: Kdo má, tomu dáno
bude Odkád i plyne, že dušem vvvoleným
udává se okusiti věcí takových, jenž jiným
zadržují se. Jsou to titéž apoštolé, které
Pán nápotom co svědky pojal při svých na
hoře Olivetské sotnách, jakož již dříve oui
tři toliko při vzkříšení _zmrtvých dcery „lei
novy přítomni byli
Dle Lukáše na (1 m lPán na. beru, to
vstoupil, aby modlzl se, což několikráte na.
lezáme
Nechtěl toliko příklad častých rno—=

dliteh apoštolům dáti, nébrž obcování s Ot=
cem, jak jsme již toho dotkli, pravý žive
Jeho byl; tuto pak to duchovně pozdvižen
myslí bylo nějakou jako přípravou k osloven
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illatonš Will, [lm-9, Přepodobeni Páně.

Páně, naznačujíc spolu, že. chválení a vele= volnější na nebe pohled člověka blížeji k neu
bení Boha největší oslavencův jest rozkoší. ! beským věcem přivádí. Proto, jak jsme již
Která ta vysoká hora byla, na kterou toho podotkli, na horách se' Bůh v Starém
lPán apoštoly uvedl, o tom před deronymem Zákoně zjevoval, v čemž i ta pro nás leží
neděje se zmínka; po tom otci teprv za to nanka,'že nízkým a podlým žádostem výhost
jmíno, že svatá hora ona (2. Petr 1, 16) dáti a v obvýšných záměrech bytovati máme.,
Na hoře té Pán před učeníky svými
byla Tábor, vzdálená dvě hodiny od Naza
reta, o sobě stojící a okrouhlou sličnou svou přeměnil se či jak v řeckém a lat. stojí pře-=
podobou oku mile lahodící. Vrchol hory té podobal, přeobrazil, přeouačil se; nejenom
jest korytovitá vysočina, na níž ted' zříceniny světlo a nebeská záře pronikala, prostoupala
předešlých staveb se spatřují Výhled s hory a proplývala jej, nébrž tělo jeho jinou, vyšší
té líbezné zrak dojímá a hora ač samosobně na se podobu přijalo; osoba sice a podstata
vysoká není, pro nízká údolí, jenž ji obklo její ostala, ale tvářnost osoby, zevnější její
pují, podobu hory dosti vysoké obdržuje. pohled a úkaz přeměnil a proměnil se; pod=
To jest dle podání ta hora slávy Páně, vy stata osoby ostala, ale'jinak se obrážela. Zmiu
niklá nad hory veškerý, jako zlato nade vše zel nízký spůsob a podobenství služebníka pou
kovy, podobná krůpěji rosy na růžovém lua minulo., a ukázala se podoba Syna Božího
peni, v nížto Slunko a blankyt zrcadlí se, Filip, 2, 6. 7., en přijal na se onu tvárnost,
anyt věci na ní stálé nade všechen lesk ve které na nebe vstoupil a na praviciOtcově
slnnka a nade všelikou krása blankytného se posadil.. Probleskla vniterná Páně záře
nebo v rosné krůpěji předčí. Za dob nověj na zevnějšek a to jeho skrze smrt zaslouženě
ších ovšem mnozí vykladači aznamenití geo— oslavení (dánat mu oslava ta od Otce 2 Petr;
grafové proti podání tomu všelijaké námitky 1., N.) nějakým předjetím vně se ukázalo,
činí, zvláště odtud vzaté, že hora Tábor byla jak toho potom mnohým světcům a světicem
již za nejdávnějších časův, již za Antiocha Božím dostalo se. Poněvadž “v Kristu bož=
Vol.. 238. př. Kr, a potomně téměř napořád, ství se ělověčenstvím spojeno bylo, duše Kria
na vrcholu ohradami obstavena a že tudy stova hned ode první doby života přiúčast=
sotva se za svatyni samoty a nebeského míru něna byla patření Božího a blaženosti nebeo
hodila.. Nad to uvádějí, že Pán po svém pře= ské, a ovšem pro tuhou duše s tělem vazbu
podobení se v Kafárnáu 'octnul, dříve (jak též tělu přednost ta se uděliti mohla; avšak
jsme v 16. k., viděli) v Césarée Filipově po= za účelem Božím zadržána byla., při zvlášte
meškav, že tedy přirozeněji jest horou tou ních toliko příležitostech se jevíc, když se
pokládati horu Hermon pod Libánem aneb toho potřeba viděla. Tak se dále, když lPán
jiný chlum mezi Kafarnáem aC-ésaréou Fili po moři chodil, tak se tuto rovně dále při
povou. Leč důvody ty, ač slibně, neposta— ouačení Jeho. Obecný Páně život a zevnější
čují k vyvrácení onoho podavku do čtvrtého Jeho se zjevování bylo ustavičně zevnějšímu
století padajícího ; Pán nekonával cest prostou vniterné slávy Jeho výjevu zabraňovánímnot
přímých, néhrž ponejvíce oběžně putovával, Synu Božímu přirozeno bylo, ve slávě, kterou
do sebe měl, ukazovati se atělo Jeho oblaku
jak kde se mu potřebnobýti vidělo. thrada
dotčená sotva veškeren prostor na vrcholu okolo slnnka rozestřenému se podbbalo. W=
hory zajímala, aby nebylo samotného místa děli apoštvolé ti tři lPána v _té spůsobě, ve
pro výjev tento převznešený zůstalo., A kdož které Jej Stěpán a Pavel spatřili a ve které
rucí nám za to, že také o tu dobu na hoře přijde soudit živých i mrtvých,
Jaká ta oslava byla, vykládá sv„ even-J
tě stavba nějaká se nacházela?
Za sv.. Je=—
gelista- slovy: Zaskvělct se tvář Jeho jako
ronyma již valné poutě s_e dály na tu—horu
a sv. Paula, jak týž světec o ní svědčí, toli slunce a roucho Jeho stalo se bílé jako sníh.,
kéž na 'horu Tábor proto vstupovala, že O tváři a roucho, o zevnějšku. vidomém jen
na ní Pan přeměněn byl. Proto zatím. zů mluví, poněvadž vniterné oslavení těla Páně
staneme při oné staré tradici. Viz ostatně se nespatřovalo a jenom vněšný lesk se viděti
Jo'so Flavia Válko žid.. d, l, 8. (str. 346.11a mohl. Sláva Boží nemůže jinak lidskémn
šeho vydání.)
oku, leč co nepříhledná a nedozračná záře
]Leč kdekoliv se to stalo,jisto, že oysoká se jeviti. Roucho skv'oucí bylo a bílé jako
to hora byla, jakož místo koslavě té nejvíce snih, či jak lepší ř. čtení má jako světlo;
vhodné. Na hoře Pán ponejvíce se modlíval, čtení jako sníh z Maro.. 9, 3., do Žil/llamllšea
poněvadž již výsost hory v sobě oznak ob zdá se, vpioužilo se„ Záře z těla jeho vý
výšné myslinese, poněvadž še tam větší samota chozí totiž pronikala oděv tak, že se stal
a tichost a tudy větší příhodnost k obírání "podoben oblaku průsvitněmu, paprsky sluc—
se věcmi věčnými nachází a poněvadž“ ten .nečnýmiproniklémuc- "PodleLuk; 9, 29., stále
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se to přepodohení Páně při modlitbě, jenž
dle výroku sv. Jana Damaského sama jest
nějaká ducha blyskavice; což teprv mo
dlitba Bohačlověkal Tím se namítá ona mo
dlitby s oslavou nebeskou příbuznost, jakož
čteme o svět-cích a světicícli .lBožích, že při

modlitbách předtuchu, ano předchut blaže
nosti a rozkoše nebeské pociťovali a jí
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na zemi; v Eliáši konec její, puněvadž Eliáš
před druhým Páně příchodem (níže v. w.)
opět přijíti má; i mělo tím spolu se vyjeviti,
že Kristus jest střed říše Boží a pramen
všeho života jejího, an n prostřed Mojžíše a
Eliáše se projevil. Nad to již oba na Si—
naji hoře Ex.. 24, 9. d. 34, 30. 3 Beg. 19,

9.0b1esku Božího a blíže Páně přinčastněni
okonšeli.
,
byli a tudy tím spíše nad jiné svědčiti mohli,
Namítá se bezděky otázka, proč ]Pán že ten, jenž nyní se ve slávě ukazuje, týž
oslaven, přeměněn či přepodoben byl? Otázku jest, který slávu svou jim již tam na" oné
tu již nejstarší otcové kladli a veškeren věk hoře Sinaji byl odekryl. Ještě ukázati se
na ni odpovídal a mnohé toho příčiny nale mělo, že Kristus Eliáše a Mojžíše, tohoto
zal. My jsme příčin těch něco dotkli, leč jenž zemřel, onoho jenž nezemřel přivolav,
místněji () nich mluviti potřebí. Sv. Leo Vel, pánem jest životai smrti, jakož i v obou
ser. 94. vece, že chtěl pohoršení kříže odníti znamení s nebo učoníkům dáti. sc mělo,-čehož
od apoštoliiv, aby, když Mu trpěti nastane, fariseům Pán odepřel.
to samovolné se ponížení neoblomilo jim víry,
Mimochodem se zmiňujeme o otázce, po
na byli velebnost ukryté důstojnosti Jeho čem apoštolé Mojžíše &.Eliáše poznali? Mo=
poznali, Ale neméně se to proto dálo, dí lili je nejedním spůsobem poznati. Přede
týž světec dále, aby tělo církve poznalo, vším toho dověděti se mohli z rozmluvy, již
jaká blahá přeměna očekává údův, ješto hlava s Pánem vedli, aneb po některých oznacích
takové slávy účastna učiněna, jak sám Pán a přívlastcích, na př. Mojžíše, po tabulách,
Mt. 13, 43. dí, že druhdy“ spravedlžví bly-= Eliáše po voze ohnivém; aneboznámeno jim
štětz' se budou jako slunce v království Otce to ode Pána, aneb raději světlo a sláva ta
nebeského a jak Prov. 4, 18. se již praví, „že velebná otevřela apoštolům vniterně oko, že
stezka spravedlivých jest jako světlo skvouoí, o obou velemnžích a velesvětcích, kdož jsou,
rostoucí až o den dokonalý. A. 2 Cor., 3, 18. na jisto se dověděli.
Ale jakým spůsobem byli tuto ti dva
dlí sv.. Pavel, že proměnění budeme od svět
lost—íve světlost. Chtěl tedy potěšiti nejenom
světcově a svědkové Starého-Zákona přítomni?
apoštolů, nébrž všechněch křestanův pro Ze to nebylo pouhé vidění, patrno již ze
veškerý časy budoucí.. Dále chtěl, jak Jeu skutečného Páně přeměnění, jenž nemohlo
ronym dí, nkázati slávu, kn které člověčen— napohlednými a pomyslnými, nébrž Skuteč-=
ství Jeho strastmi autrpením podneseno bylo nými jen svědky potvrzeno býti. Všickni
Hebr. 2, 9, d. a ve které na svět co soudce tři evangelisté oslavení to co skutečnou a
makavou příhodu. vypravují. Aniž možno
přibude.
Avšak ještě jiná jest “příčina, proč Pán říci, že apoštolům pohled toliko do říše (lu—=
oslaven byl. Jakož tam při křestn Otec zjev-= chův udělen, jímž Eliáše a Mojžíše v říši
ně Ježíše co Syna svého a co toho, jehož své zůstalě uviděli; to potýká se svypravo
nyní svět poslouchati má, vyhlásil (3, 17.), váním sv.. evangelia. Skutečně tedy pří=
tak i tuto před umučením týž Otec na Ježíše tomni byli Mojžíš a Eliáš a sice tak, že v
ukázal co toho, jehož řeči ve všem člověe - bytosti své dobře mohli spatříni a poznání
čenstvo má následovatí, anot v něm Zákon býti. Eliáš, který neumřel tělesně, přibyl
i proroci vyplnění svého došli. Proto se akcí.—; z místa, kam na voze ohnivém vzat byl 4
zali Mojžíš a Eliáš co představccvé a zá= : Reg. 2, iLAle Mojžíš, jakou měrou, jakým
stupci Starého Zákona ave přítomnostijejich během ten ukázal se tuto, ješte Dent. Bei,
hlas od Otce vydán byl, aby lidé ne již Moj= 5., 6, se o něm píše, že umřel a pochován
žíše a prorokův t. j., staré úmluvy, nébrž byl ? Zdali jej „Pán vzkřísil z mrtvých? Cili
Krista základce nové úmluvy poslouchali, máme přijíti domněni sv. Tómy Aquin., že
anot v Něm všecko se splnilo azdokonalilo,
mu tělo nějaké jako andělům, když se lidem
k čemu Zákon Starý prohlídal. Mojžíš a Eliáš" ukazovali, přičiněno bylo? Čili, jak někteří
a nejiní se ukázala; to jde odtad, že v oso-a z Dent. 34, 6, ve srovnání s listem Judy v.,
hách těchto, ze Starého Zákona nejslavněj= 9.. odvětují, Mojžíš sice umřela pochován.
ších, veškeren Zákon Starý spatřoval se; byl, ale nespráchnivěl, nébrž tělo jeho od
Mojžíš zajisté byt zákonodárce, Eliáš byl Michaela pojato a všelikého setlení uchrá=
největší z prorokův, víme pak, že slovy Za:. něno bylo a to přede spráchnivěním ucho
kon a proroci veškerá úmluva stará se zna vání naznačuje se oním Mojžíše od Boha poe
mená. V Mojžíši naznačen začátek říše Boží . břehením? Leč bud dosti na těch otázkách,
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poněvadž odpovědi jiste"na ně nemáme, ně= dva oni světci mohou Zadržáni tu býti a je=
hrž nevědomost svou tuto vyznati, aniž v jich tu zůstáním že i ta oslava a ta jeho a
trvání doo—
pouhé _a ješitně dohadování “vydávati se při—= druhův blaženost prodlouženého
sluší. Ostatně sv. Lukáš 9, 31. dí, že se stane. Chceš lí, dí, t. j. dovol, aby se to
zjevili re slávě; sláva ta na ně ol Ježíše státi mohlo, aneb jak druzí dva evangelistě
vyplynula. Snázeji a s jistotou dá se od—: čtou: učiňmež'. To se Petrovi zdál býti
povědíti na otázku, o čem tam na hoře ti onen stav, jehož se do Messiáše domýšlel;
dva světcově s Pánem mluvili, poněvadž sv. velké a smělé bylo očekávání jeho, ale větší
Luk. 9, 31. O tom praví, že mluvili o vyjití nade Všelikou naději svou vyplnění skutečně
Jeho, kteréž měl dokonatz“v Jerusate'má Vy tu nalezal. Tudy ' to jeho zvolání. Neva
jitím oním rozumí se smrt jak očividno; a děl, praví Luk. 9, 33„ a Mr. 9. 5., co praví,
podivno nám, že ve slávě svojí o smrti řeč neproblídal k tomu, co Pán dříve pověděl,
vede. Ale opět podivno nám býti nemůže, že trpěti a umříti musí a zhola zapomenut
povážíme-li, že smrt Páně jeststřed veškeré na předpověd tu, slasti unesen byv, ač.Moj
spásy lidské, k níž Zákon Starý obřady, žíš a Eliáš právě také o smrti Páně byli
oznaky a proroctvími prohlédni., a že i Pánu mluvili. Nevěděl, poněvadž slávu míti chtěl
podle svrchované lásky Jeho k lidem smrt před utrpením, korunu před zásluhou, vítěz—
ta, abychom tak řekli, nejvíce na mysli a ství před bojem; nevěděl, ješto jakýmsi bla-'
"srdci utkvěla., Ale i apoštolě měli z toho hopudem více než rozumem povodíu jsa ona
poučiti se, že smrt a utrpení'nepotykuje se slova pronášel. Nevěděl co praví, zapomněv,
se slávou Páně, nébrž že jiné cesty ke slávě že světcově s hůry ku Pánu přišli žádných
stanů nepotřebovali. Leč, vece sv. Ambrož
není, leč právě cesta útrap a strasti.
Podle Luk. 9, 32.apoštolé snem či spán (in Luc. c. 9.), nebyla to lehkovážná SVÉ-*.'
kem obtížem' byli; spánek je bez mála pro vole, nébrž předčasná pobožnosti vyjevenost.
umdlenost ovládl na malou chvíli, an byli po Nevědomost jeho pocházela ze křehkosti lid
celou noc s Pánem na modlitbách trvali, ské, ale nabídnutí a slib jeho ,vyplýval z
světloba je opět obudila. Dí zajisté sv. Luu lásky ku Pánu. Nevěděl, dí Rehoř Vel.,
káš 9, 32., že byli obtíženz' spánkem (dří— co praví, ale miloval to, co viděl, a spatřo=
malo se jim); ale že probdějíce, pobdíce val dobro veliké, jenž nemilováno .býti ne—
nebo probděvše spánek či dřímavost docela mohlo (in 2 R. 3). Na sebe tenkráte zhola
vyrazivše a tudy nijak neusnuvše spatřili zapomenul, jsa mimo sebe uchvácen; volil
slávu Jeho. Sv. Chrysostom domnívá se, že tu sloužiti a pracovati, stany rozkládati a
spánek ten pošel ze světlosti oné náramně, metati příbytky, aby jenom světcově ti k
kterou oči. apoštolů stíženy byly na ni pae neodcházení přijmíni byli. Na licho a s ne—
třiti nemohouce a bezpřemnosti její nesnesše.. pravdou někteří vykladači nevědomost Per—.
Jiným se vidělo, že spánek ten byl úžas trovu _připisovaliospánlivosti jeho; povstala
nějaký a nějaké vytržení mysli, kterýmž vada ta z nedorozumění slovu damypnyogšw
prý sjednáno, že apoštolé spůsob a dobu a evigilo u Luk. 9, 32., jež přeložili procí
přeměny Páně, jakož i spůsob a dobu pří— t—ítí,majíce raději slovem probdžtž, pobdz'ti
chodu dvou světců starozákonných nespa= překládati.
třili, něbrž jenom skutečnou oslavu Páně a
Kristus, Mojžíš a Eliáš představují cín—
skutečnou přítomnost Mojžíše a Eliáše uvi= kev vítěznou a Petr značí církev bojovnou,
dělí„ Vněšný prý úst-roj zraku zavřel se, která tu stany Kristovi připravovati má v
ale vyšší vidění a horovné patření nastou srdcích lidských, aby tam s Otcem se uby
pilo, jistější nade všechno vidění vněšným tovati mohli Jo. 14, 23. Sv. otcově slávu
zrakem, ale spolu nevyslovitedlně a vzohy tu Páně spatřují na oltářích našich, kdež
tové. Leč jak o vidění exstatickém tu řečí Kristus se ukrývá sice, ale pravý stánek
býti nemůže, tak ani o exstatickém spánku má, kdež manna Mojžíšova a andělský chléb
mysliti nesmíme, an by Lukáš byl toho při= Eliášův se poskýtá.- kdež tedy blaze býti,
pomenonti nezanedbal.
an jest to 'lťábor mystický a tajemný.,
Ta oslava Páně Petra a dva ostatní
Jest ještě přemnoho I'OZJÍmání,jež tuto
apoštoly nebeskou rozkoší prodechnula a vedou svatí otcově a jichž aspoň dotknouti
takměř vytržením naplnila. V takovém oplya se nám vidí. Neodpovídá Pán na to Petrovo
nutí Slasti Petr odpovídat t. j. projádřuje se: se nabídání, poněvadž z řeči, již s Eliášem
Pane., dobře"Či blaze jest nám tuto,

A vida,

a Mojžíšem měl,

dověděti mohl se, že ne—

třeba nyní stanů k slávě, něbrž trpělivosti
vil: Chceš—ZiPane, udělejme tří stánky, Slabě, ku podnikání strasti a svízeld a že tudy ne.
Mojžíšovi a Eliášaní; tím domníval se, že o slávu, néhrž o trpělivost prositi potřebí. Petr,

že Eliáš a Mojžíš odebírati se hodlají, prao

kin-tobě Wii,

“lu—iii.dřepodobeni

praví svatí Otcbvé, krůpěje blaženosti nebe-»
ské okusil a již rozkoší jako mimo sebe vy
tržen byl,'ani jí snésti nemoha; vcož bude,
když se vyplní slovo prorocké Z. 35, 9.,
když totiž opojení budou hojností domu Bo
žího a proudem rozkoše Pán je napájeti

bude!

Sáně,

tě:

na

a se mnou a to bez čašu? Nebo není ani.
ploditel zplozenee prvnější ani zplozeuee plo
ditele pozdější. Tento jest Syn můj, kterého
ode mne nevzdaluje božství, nedělí moc, ne=
odlučuje věčnost. Tento jest Syn můj milý,
ne za Syna přijatý, nébrž vlastní, ne odji—
nud stvořený, nébrž ze mne zplozený, aniž
z jiné přirozenosti mně podobným učiněný,
nébrž z mé podstaty roven mně zrozený.,
Tento jest Syn můj, jímž'všeeko učiněnojest
a bez něho nic není učiněno, který Všecko
co já činím, se mnou spolu také činí, a vše
cojá působím, nerozlučně a nerozdílně se mnou
působí. Toho tedy, v němž se mi zalíbilo
a jehož učením osvědčen jsem, jehož poker
rou oslaven, toho beze zdráhánípeslouehejte,
ješte on sám jest pravda a život, on sám
má moc i moudrost.
Ale jaký dojem učinila slova ta a ta
Boží přítomnost na apoštoly? Sv. Matouš
vece: Uslyševše (řeč Otcovu) padl-í na tvář
a báli se velmí. Slávu Kristovu s radostí, s
rozkoší, s vytržením spatřovali; řeči z úst
Božích a přítomnosti Boží snésti nemohou.,
Nestatečná zajisté člověka povaha té, již
ještě do se má, statečnosti a síly skrze pří=
tomnest Boží docela pozbývá. Tak Daniel
8, 17, 10, 8. zhroziv se vidění padl na tvář,
nezůstalo v něm síly, až jej dotekla ruka
andělova a tím ho posílila. Rozdil ale tuto

Když Petr ještě mluvil, aj obstínz'l je
světlý oblak a z oblaku hlas slyšán nad
Kristem: Tento jest Syn můj milý, toho
poslouchejtež.. Oblak světlý jest eznak pří
tomnosti Boží Exod. 16, 1.0..34, 5. a j. Bůh
činí oblak stupněm. svým Z. 103, 3. aKristusv
oblacích nebeských s mocí a velebností k
soudu přibude Mt. 24., 30. Tudy obstínění
to oblakem bylo největším Páně oslavením,
an Bůh přítomen byl či raději zvláštní přitom“
nost svou v oblak zahalil, Světlý oblak okryl
Krista, Mojžíše a Eliáše, když lPetr sleva
dotčená pronášel Luk. 9, 34., tak že apo—
štolé vně oblaku se nalezali, a když stal se
hlas ten, tedy dle Luk.. 9, 36. Ježíš sám byl
toliko tuto, an dva světci již byli odešli,
čímž jak Chrysostom vece, pochybnost od
ňata, že nejiného leč Krista poslouchati
mají. V oblaku byli Kristus, Mojžíš a Eliáš,
když se apoštolům Otec zjevil, jak slávu Jeho
svatí v nebesích. spatřují; oblak ale zasti
ňoval apoštoly co znak přítomnost-i Boží u
lidí, ješte lidský zrak Boha v slávě za žie
veta viděti nesnese. Tudy dí sv. Matouš, že jest, že u apoštolů nebyla, jaktamuDaniela
oblak světlý byl, a opět, Že zastavte-val je., úplná mdloba, aniž jim bázuí tou vědomí
Světlý byl, že probleskovala jím záře od odňato bylo. Ale jako tam Daniel 8, 18.,
Krista se proudící, zastíňoval ale t. j. mír 10, 10, dotknutím anděla opět síly nabyl,
nil záři tu, kteréž by jinak oko apoštolův tak apoštolé tuto dotknutím Páně, Dí Pán:
bylo nesnesle., Slova řena Otcova již nade vstaňtea dávájimk tomu sílu, an dít. Nebojte
Kristem co Synem Božím. při křestu jeho se a veškeren strach od nich zapuzuje. Oni
se ozvala 2, li. a tam jsme pravili, vjakém prohléds'e, jak dí dále sv.-.Matouš, neviděli
smyslu Kristus Synem Božím jmenován byl. leč samého Ježíše, jenž jim, když sbory sstu
Tuto přidává Otec ještě slova: Toho poslou— povali, velel žádnému o tom, (:o viděli nep0=
chejte; ne již Mojžíše a Eliáše, nébrž Kri— vídati, leč až vstane z mrtvých.. I zdá. se,
sta, jemuž Mojžíš a Eliáš svědectví jsou vyn že ani devět'ostatníeh apoštolův o tom se
dali, poslouchejte. Slova ta na smysl nvodí nedovědělo spíše než po vzkříšení Páně. Pří-=
slova Dent.. 18, 15., kdež čte se: Prorolca čina jedna, že Pán slávy svojí nehledal do.
ozbudz' tobě Hospodin, toho poslouchati b'ua 5, 41. a tudy chtěl, aby se to zatajilo, byl
desi Výrokem tím tedy Kristus výslovně zajisté čas ten Páně zde pobytu, čas ponížení
co ten byl ukázán, k němuž veškerá pre a pokoření Jeho a doba vzdání se všeliké
roctví prohlídala, jak se to již přítomností přírodně velebuosti svojí. Židé ale o tone
zástupeův Starého Zákona symbolicky ezna—= věděti neměli, poněvadž obávati se bylo, že.
Pána, jak tam Je, 6, 12. chtěli, v triumfu.
čevalo., Sv, Petr v. 2 i., 1, 16. 17.. odvolává
se na to Páně přijetí slávy od Otec a na by za krále pozemského byli vyvolal-i. Snad
hlas: Tento jest Syn můj milý, toho poslou= někteří také mezi apoštoly nemohli netoliko
chejte, jež byl sám na sv. hoře slyšela viděl, náhledu 0 pozemské říši Messiášově, ale ani
Tento jest Syn můj milý, An otec řekl, té veliké nedočkavostí zbaviti se, která klo
dí SV,.Leo v řeči o přepodPáně: Tento jest potem již chtěla ony sny nadějí svojich ve
Syn můj milý, v němž jsem sobě zalíbil, to» skutek uvedené viděti, a tudy i jim nemělo
ho poslouchejte, zdaž tím nebylo slyšáno: se ničeho povědíti; nad to mohla snad něo
Tento jest Syn můj, jenž má bytnestze mne jaká žárlivost, řevnivost a. závist a podobné

hladově žíllll, lil—lži. ůtázka o Ělíššl.

mezi nimi !"nesnáze povstali,

pro jichž uva=

výrok a výklad
tvrzuje,

proro'cký

zákoníkův

pea

Ale, vece Pán dále a opravuje výr—»

rování Pán ono poručení vydal. Apoštolé ti
také v skutku žádnému o tom nepověděli,

rok učitelův židovských, ale pracím vám,

jak Mr. 9, 9. a Luk., 9, 36. výslovně dějí,
=že zadrželi slovo to u sebe a žádnému v
těch dnech ničehož z toho, což byli viděli,
nepravili.
_

že Eliáš
učinili na
Pán říci;
že jakož

Leč povstal v mysli jejich rozpak o
Eliášovi a tudy jej na Pána vznášejí:

líh I otázali se Ho učeníci rkouce:
(Což tedy zákoníci praví, že Eliáš má
prvé přijít-i? ll.
On pak odpověděv
řekl jim: Eliáš sice přijde a opraví
všecky věci; l2. ale pravím vám, že
Eliáš již přišel a nepoznali ho, nébrž
učinili na něm, což se jim zachtělo, Tak

již přišel, a nepoznala" ho, něbrž
něm, což se jim zachtělo. (Chce
V tom zákoníci na omylu jsou,
jediný příchod Messiáše kladou,

tak ijediného předchůdce jenom znají a.
tudy předobraznému oné prorocké předvčsti
smyslu a dvojité jeji povaze nevyrozumí=
vají. Nebo Eliáš, ne sice osobně, ale po
dle povahy, moci a horlivosti své rovně před
prvním Messiáše příchodem přij-íti měl a již
skutečně v osobě Jana Křestníka Luk. l, 17.,
Mat. 11, ld. přišel; ale se zle k němu zae.
chovali a velice proti němu se prohřešili
podlé svých zlých chtíěů 'nespravedlivou na
něm vůli provodivše, poněvadž ho nepoznali

t. poznati, jeho kázání přijíti a se napraviti
11.3. nechtěli. Toe/c a' Syn člověka má od nich
Tehdy vyrozumělí učeníci, že o Janu trpět-a',dokládá Pán ode předchůdce na sebe
samého přecházeje. Podobně oni se Synem
Křestiteli mluvil jim.
člověka učiní, nepoznají Ho, přijíti Ho ze
Otázka tří apoštolův oněch, svědkův prou se, ano zlobu svou proti Němu vychr=
přepodoby Páně, povstala odtad, že tam na lovati budou; nepoznání předchůdce táhne
hoře viděli Eliáše, který jen nedráhnou do za sebou neuznání a zavržení Syna clou
bou se ukázav opět zmizel a nadto ještě po věkova.
Opět tedy Pán tu zahýbá k umučení
Kristu se vyjevil, an (podle Mal. 4, 5. d.)
měl přede Kristem přijíti a Jemu všecko" svému a nevyhnutedlnost jeho představuje
přistrojiti. Táží se tedy ti tři apoštolé, vja-' učeníkům svým, poněvadž právě ve pravdu
kém poměru se onen Eliáše příchod, jejž o smrti své je vpraviti věc nad míru pracná,
viděli, odnáší k tomu, o němž prorok dotčený ale nad míru potřebná byla, Slova.: Opraví
řeě vede? Nad to mluvil Pán o svém z všech-notáhnou se k výroku Starého Zákona
mrtvých vstání a tudy oni se domíněli, že Sir., 48, 10. a znamenají, že Eliáš všecko
za krátkou dobu Eliáš opět přijde; nápadno odstraní, což by závadou bylo příchodu Mes=
a divne tedy jim bylo, že Eliáš nezůstal s siášovu a všecko, jak tam des. 40, 3. d. míst-=
Kristem při nich, nébrž opět se pryč ode—= něji doliěuje, upraví a ustrojí, co ku přijetí
bral. TPravíapoštolé: proč zákonící povídají Páně potřebno. Jmenovitě prorok Malachiáš
o Eliášovu příchodu, a nepovídají, jak by— ; na dotčeném místě vece, že Eliáš obrátí srdce
roč ? otcův k synům a srdce synů k otcům, což
chom očekávali: proč prorok nebo:
písmo praví; poněvadž co Malachiáš před= vykládá se podle Rom. ll, 25. 26. o obec-»
povídá, o tom oni od zákoníkův ve sbor—= ném Zidův obrácení, jímž synagóga s církví
nicech dověděli se, Domněli se bez mála se sjedná a křesťané se Zidy žldovstvím 'ue=
zákoníci, že Messiáš do podsvětí stoupí, pravým pohrdšími se spojí, a tak ona mezi—
kteréž se mu tudíž otevře a veškeru svou zed Ef. 2, 13? d. docela se oboří.
loupež jemu co vítězi vydá. Mezi tím co
I cyroznměli, vece eV, dále, že Kristus
Messiáš v podsvětí jest, domněli se bez mála o Janu Křestítelz' řeč vede, až jestli ten—
zákoníci ti, . Eliáš veškeru tvárnost země kráte, před sesláním Ducha sv, obojí ty
obnoví a pro Messiáše připraví, což oni z předchůdce a obojí Páně příští od sebe clo—

i Syn člověka má trpěti

od nich,

Mal. 4, 6. (a Sir. 48, to.) odvětovali.. Takto
souditi můžeme z některých návěstí, aěv tom

jistoty nemajíce. '
Pán na otázku tří apoštolův oněch odn
pověd dává, ve kteréž'dílem onoho o Eliáo
šově příchodu domněm potvrzuje, dílem ale

sti různili, slušně pochybovati můžeme.. Ja,-=

ko totiž jest dvojí příchod Páně, jeden
když vtělil se a církev založil, druhý když
co soudce ve slávě avelebnosti přibude, tak
též dvojí jest předchůdce; Jan předcházel

před prvním, Eliáš přijde před druhým pří=
je napravuje.. Eliáš, ovšem přy'ďe před ukon— štím Páně. Tím výkladem svojím také Pán
dením časův a obnoví všecky věcí, jak o něm naskýtá, příčinou nevěry u idův nebýti to,
pwp—o;;Mal. 4, 5. prorokoval, praví Pán, ,ěímž že dosud Eliáš nepřišel, nebrž vlastní zarýn

žili

liniové Xiílll, těm-Qui hzdraveni náměsaěulka; mošnost viry a pastu.

tost a zlobu Židů. Takto rozmlouval Pán na
cestě s apoštoly vyvolanými; avšak již ho
pod horou lidé očekávali, o čemž dí sv.,
Matouš:

M. A když přišel. k zástupu, při
stoupli k Němu člověk a poklek na
kolena před Ním řekl:, Pane, smiluj se
nad synem mojim, nebo náměsičen jest
a zlo strádá, často zajisté padá do ohně
a častokráte do vody; 150 a přivedl
jsem jej učeníknm tvým a nemohli
uzdraviti ho. 16. deověděv pak Jew
žíš řekl: () pokolení hezvěrné a pře-=
vrácené, dokudž budu s vámi? dokudž

trpěti budu vás? Přiveďte jej sem ke
mně! 17. i pohrozil mu Ježíš a vy
šel od něho zloduch
cholík od té hodiny.

a ozdravěl pa—
18. Tehdy při—

věci působí a že působení jeho se ve zvláštní
síle tam ukazuje u lidí, kdež esobný, samo=
volný a vědomý život se v obecném životě
přírody ztrácí. O posedlosti jsme již výšeji
mluvzli (8, 16.) a viděli jsme, že nevž'dy
mravná vina příčinou její bývá, nébrž tytýž
také zrušená Sll duchových a tělesných rov=
nováha zloduchu příležitosti poskýtá, těla
člověkova zmocníti se a vládu svou nad ním
provoditi; spolu jsme poznali tam., že za
Páně na zemi pobytí ten nepřítel veškeru
sílu a moc svou sebral., aby věda čas svůj
již nedrahen býti, všelijak ještě králku svou
provésti, lidem. škoditi a Kristu protiviti se
mohl. U pacholíka toho se to zvláště spa—
třujc, na němž zdá se veškeru zlobu svou
často vychrloval a vysoptoval; nebo nevezdy
v něm bydlel, nébrž jak z Mr., 9, 25., viděti
tytýž opouštíval jej, opět s větší mocí naň
napadaje. Ač ale velkou moc nad ním pro—
vodil, nad životem jeho vlády neměl, Otec
neštastníka toho 11Pána pomoci hledal, ale
nenaleznuvPána, ješte na hoře namodlitbách

stoupivše učeníci k Ježíšovi soukromí
řekli: Proč jsmev my nemohli vyvrh— a při přeměně celou noc tam bez mála strá-=
nouti jej? 1le Rekl. jím Ježíš: Pro vív se zdržoval, obrátil se k oněm devítí
nevěru svou, Amen, zajisté pravím učeníkům, naděje se, že snad také oni, byv=
še ode Pána dříve (10,4) divetvornou mocí

vám,. budete—li míti víru jako zrno hor-== nadání, syna jeho uléčiti mohou., Tudy dí:
čičné, řeknete hoře této: přejdi odtud Přivedl jsem syna svého k ačeníkům Tvoje'rn.
tamto a přejde a nic nemožno nebude Apoštolům se nepovedlo syna člověka .toho
vám. 20. Tento pak rod nevymítá se uzdraviti a když otec právě zarmoucen byl
nad neuléčením syna svého, tu přibyl Pán s
leč skrze modlitbu a půst..
hory svaté k zástupu, Lid, vece Mr. 9, 15.
Všíckni tři synoptici v témž pořádku uviděv Pána podivi'l se a šel Jemu. vústřety.
zázračný příběh tento vypravují, nejnázor-n Užasnutí ono lidu pocházelo z nenadálého
něji a nejobšírněji svatý Marek; pro lepší vyskytnutí se Páně právě, když Ho nejvíce
té události vyrozumění na veškery ty výličby pohřešovali a tedy když přemnohým zvláště
ohled bráti budeme. Divno to., Po ukázání otci neštastníkovu převhod přišel, ač jiní
slávy lidského těla jeví se největší skleslost pro nemoudrost svou v hádce dotčené pro=
jeho pod moc zloducha, aby tím rozmanem jevenou Pána ale/ali se. Ale podivení lidu
rozdíl obojí povahy, již jest schopna příroda pocházelo také z toho bez mála, že z oslavy
lidská, tím více se naskytal. Když Pán na jeho na hoře nějaké ostatky v obličeji Páně
hoře se třemi hlavitými učeníky svými za se ozračovaly a je svatou bázní naplňovaly.,
svého přeměnění se nalezal, ostalo devět om  Pán nalezl učeníky své se zákoníky hán
statních apoštolů pod horou s lidem očeká— dati se, Z toho, copotom otec dotčeného
vajíce návratu Páně. Byl v zástupu tom také neblažce praví, domýšlejí se vykladatelé, že
muž, jehož syn jak zní slovo řecké velmí hádka ta týkala se neduhu pacholíkovaažez
nemožnosti apoštol-dv, nzdraviti pacholíka
Šatna;měsicoval ci náměsičen byl. Sv., Marek
9, 16. 24. praví, že byl něm a hluch a že zákoníci vývodky Kristu nepříznivé a křiv=
hluchoněmota ona, jak i Luk. 9, 39. dosvěd= divé činili.. Na otázku zajisté Páně, proč by
čuje, od ducha zlého pocházela., Ze všech= se hádali., odpovídá otec na tvář před
něch úkazů těch, jež evangelisté udávají, Pánem padnuv: Pane, přivedl jsem syna k
patrno, že padoucnicí měl, hluchoněm byl, Tobě, má ducha němého, kterýž jej v čas jin
že nemoc ta pocházela z posedlosti zlým stý a řeč a sluch připravuje, ano jím pe're
duchem a že měsíc veliký vliv měl na po o zemi , až silná a zabami skřipí a zcela
horšení a polepšení se neduhu jeho. _ Měsíc amdle'vcí; často jim na oheň a do vody motá,
činí měrou nějakou částku země naši a víme, 3 aby jej zahubil, a to hneď od dětínství se
že na odliv a příliv mořský jako na jiné ; mu (Zeja A učením" Tvojí nemohli uzdravítg;
Evans.

zav-„Maa
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než

dann

ma, Éd—ažo,hadr-avantnáněelěnika; needed viry a posila,

na. hledí slov těch, jakoby učeníky ohviho=
vati volil, kteří snad ani slov jeho neusly=
šeli dálejí ode Pána ještě jsouce, néhrž nan
vrhuje nesnadnost případu tohoo
Pán příčinu neuzdravení pacholíkova
praví nevěru býti, an dí na slova podobná
Dent, 32, 20. 21.. narážeje: O pokolení bez-=
očre'! jak dlouho nás snášeti a s vámi přec
býoatí mám? Ale komu. Pán nevěru tu vy=

věc, již ode mne ted prosíš, ale i jiné věci,
jichž by se člověk nedomýšlel, věřícímu možný
jsou. Žádá tedy od otce výminku, kteréž
jinde od samých těch, co uzdravení býti
chtěli, vyhledával na důkaz, že ovšem člo=
věk za člověka a jak tu otec za syna tytýž
zastoupati může. Otec vece na to: Věřím;
alelooje se, že snad víra jeho oné výše ine-=

dosáhla, jíž uzdravení synovo vymáhá, s

týká? Ze slov otcových u Mark. 9, 2m

pláčem přidal: pomoz nedavěře mojí. Tedy
Můžeš-Zi, pomoz na'm, ze slov Páně k otci Pán povelel duchu nečistému Mr. 9, 24:
pravených: všecko oěříoímu jest možno a z Hluchý a němý duchu, volím tobě oyjdz“z něho
toho, že Pán Slovy; O pokolení bezvěrě se a nevejde" více do něho. Jmenuje se ďábel
k otci tomu obrátil Mr.. 9, 18, patrno, že do— hluchým a němým, poněvadž hluchým a ně=
mluva ta, ač ve své obecnosti k celému, z mým pacholíka činil; ač některým se vidí,
něhož otec pocházel, národu židovskému se že němými a hluchými duchy ozoláštnz' rod
odnášela, zvláště otce se týkala a že Pán zloduchů se rozumí, jenž lidi němýmia hluv
jemu a nevěře jeho nenzdravení synovo při chými činili, čehož o své váze a míře
čítal. Avšak poněvadž Pán, když se ho apo= necháváme.. Slov Páně musel zloduch p0=
štolé soukromí otázali, jim odpověděl, že slechnouti, ale poslední vůli svou ještě nad
úspěchu v uzdravení pacholíka pro nevěru oním ubožákem provodil tak sápav jím, že
dojíti nemohli, tedy ovšem v oné výtce svojí zdál se mrtev býti., Dopustil mu toho Pán,
také apoštoly zahrnoval. Ač ovšem pieveliký aby velikost hídy opatrněla &.víra v otci a
rozdíl byl nevěry otcovy od nevěry apošto— v jiných se zbudila, povýšila a zdokonalila=
lův, kteříž'za nepřítomnosti Páně hádáním Na to Ježíš ujav pacholíka za ruku navrá=
se zákoníky snad na rozpaky nepatrné na til jej otci. A děsíii se lidé, přidává Luk,
chvíli přivedeni byli, jimž Pán ale nevěru 9, 44. nad velikostí Božskou tuto projevenou,
či nedověru vytýká, poněvadž u nich s Kri= Ostatně nemůžeme tuto nepřipomenouti, že
stem obcujících svrchované víry a dověry sv. otcové v pachohku tom spatřují obraz
úplně nadíti se bylo. Slova Páně neznělo. člověka zlou náruživostí a navyklostí poja—
trpce, ale bolestivě.. Miluj, vece sv.. Augu= tého, již do ohně vášně, jimž ohárá, již do
stín, a mluv), co chceš, nebuďe řeč ťrpkoí, ačby vody, do netečnosti a. chladno'sti k věcem
Božím padajícího a všelijak od náruživostí,
trpce zna/la, ——
Netoliko pak nedověru, néhrž
spolu přeora'cenost vytýká jim Pán. Převrá= pochotí a zlých chtíčů zmítaného, sápaného
cenost v tom záležela, že věci nepravé za a lo covaného; kterýž spolu ohluchák slovu
pravé a na obrat pravé za nepravé drželi a Božímu a oněmuje k vyznávání hříchů, k
podle náhledu toho jednali, nadějíce se a se odprošování vin a k chválení Boha. V tom
obávajíce, kde opak toho činiti měli, Pro pak, že právě před očima Páně pacholíka
tuto lidu povahu dí Pán: Jak dlouho s vámi“ sápal, vidí obraz toho, že člověk právě tcha—
hydleti a nás snášeti mám. Slova ta nevy» dá, když na pokání dáti se rozhodlal, uej=
jádřují tužhu po smrti a po dokonání spásy, větším pokušením “podléhá.

nébrž raději z laskavého srdce se vyproudila
a jak dí sv. Jeroným vynořovala povahu mi
lovaného lékaře, kterýž nad tím želí, že ne=
dolužník dohrou radou pohrdaje smrti v ná—
ručí pospíchá. Tudy velí: Přiveďte mi jej
sem. Tedy přiveden pacholík a tu právě
když přicházel, provodil na něm zlý duch
poslední sílu svou, porazil ho a Zomcovaljím,
jak na dotč., m. Marek a Lukáš dokládají,
vlády své .s tíží jenom a s nesnadou se
vzdávaje, tak že pacholz'k na zem padne
slz'né'se válel,. Otec na otázku Páně,

o níž

jsme zmínili, pravil, že stav ten bídný od
maličkostí pacholete trvá aznova prosil Pána,
aby, může-li pomohl. Pán dříve ho lahodné

Když apoštolě

později po odchodu

za,——

stupu s'Pánem soukromí byli, otázali se Ho:
proč jsme nemohli démona onoho oywhnoutí?
Bylo jim zajisté podivno, že an jim Pán moci
nad zlými duchy udělil, s onoho zloducha
býti nemohli. Odpovídá Pán dvojnásobně;
jedno že to pro nevěru jich se dalo, druhé
že bez modlitby a postu k vymítání ďábla
přistoupili,
Ale odpověd ta! Páně není bez nesnáze
k vyrozumění jí dokonale, Při první částce
odpovědi te dokládá totiž Pán: Jestliže máte

vím jak zrno horčíčne', řeknete hoře té: přen
jďz' odtud a přejde a nie nemožno nebude
oa'm. Protiva ta zrno horčíčné a hory přená—
pro nedověru dotýká, an dí: Můžeš-li oěřzťtz', šení obtíž nemalou činí., Věrou, jíž Pán tuto
nebo věřícžmu všecko můžno jest, ' netoliko ta vyhledává, očividně nerozumí se víra, již

žal-l

kanoi nulu, tee—ao. diodami vždy & postu,

jak o sv. Řehoři Divotvorci čteme, že když
neměl pro vystavení chrámu dosti prostoru,
poněvadž hora vadila jemu, na prosbu jeho
přenesla se hora dále a mupro lmdovuupírue
nepatrná, jak nepatrné jest zrno horčice, tak stranila. Totéž se čte o sv. Nonnosovi a o
veliké skutky vyvoditi, jakým jest hory pise biskupovi armenskěm, kterýž na dorážení
nášeti.. Tudy všelijak smysl slov Páně nato,—= Kalifa Babylónského l. 1205 „horu přesadil,
hován. Větší díl interpretů domnívá se, že O apoštoiech sice podobného nečteme, ale dia
Pán neprohlídá k maličkosti zmahorčičněho,  lem není všecko napsáno, co ap'oštolě konali,
nébrž ku působivosti a ostrotě jehoa ditak— dílem nečinili apoštolě všeho seč byli, nébrž
měř: Jestliže máte víru tak mocnou, silnou, co potřebno bylo, kterážto potřeba se slávou
vydatnou, účinnou a tak dějnou a působivou, Boží spravovala.
Vymábal lPán od apoštolům k činění divu
jak zrno horčiee jest, tedy divy největší či—
niti až i hory přenášeti budete moci. Ale ozvláštní důvěry; vymáhá dále kromě toho
Maldonat dorývá, že výkladem tím ruší se ještě modlitby a postu. Dita Tento rod?
protiklad zrna co maliny a hory co veličiny, neeymz'tá se leč modlitbou a postem., Pravé
an Kristus právě říci volí, že věc nejmenší rod tento, více roduv a druhu děmondv roz-ea
skutky největší vyvodí; že tedy není řeč o zná-vá. Ríše zloduehů má řády a třídy své
účinnosti víry, nébrž o malosti a velikosti a stupně zloby, chytrosti a klamnosti a tu=
její, Nad to prý veškera věta tak rozuměná dy vniterný mezi sebou pořádek drží, sic
svou sílu, ostrotu, vznešenost a živost ztrácí. jinak by se rozpadlo království jejich, jak
Tudy Maldonat a po něm jiní kladou býti dí Pán 12, 25., 26. Z druhu těch někteří
tu nadsázku a upřílišení ve rčení Páně, aby pouhým vzýváním jména Ježíšova Luk. 10,
tím zřejměji a mocněji vyslovila a jako, zvenf 17. vycházejí, druzí ale, úrupnějši, urputa
všecko věříme, co nám k věření se předsta
vuje, nébrž rozumí se důvěra v pomoc Boží,
že se jistotně stane, čehož odeiPána žádáme,
Ale tu právě podivno jest, že má víra tak

líčila“ se ta snadnost,

s níž člověk, má—lidou

konalou v Boha důvěru, všecko u Něho, by
pak i hory přenášeti přišlo, obdržeti může.
Přílišnosti podobné ve rčení také iny tytýž
užíváme v obyčejném životě, když něco živé
a mocně vyjádřiti chceme. Říkáme zajisté
druhdy: kdybys jen trochu rozumu měl, mu—
sel bys pravdě té vyrozuměti, nepokládajíce
toho, k němuž to povídáme, bezrozumna
býti, nébrž toliko oné bystroty nemíti, která
se k vyrozumění věty oné vyhledává. Tak
Kristus nechce říci, že by apoštolé neměli
žádné víry a devěry v Něho, ješto byli, Jej

nější a mocnější nemohou leč ..,_ kromě dir=
věry a vzývání

jména

Páně

-—-—
spolu

při=

stoupenim k tomu modlitby a pošta vyvr=
žení býti. Nejsou věci ty dvě, modlitba u,
pást, jenom nějaká víry křídla a jich posila
a nějaké pro slabou víru toliko podpory, tak
že by víra silná se jich dobře iišiti mohla,
néhrž jsou spolu pro toho, jenž od církve
povolán byv jme se duchy vymítati, vlast-»
nosti potřebně. Víra co předmětná výminka

tu nestačí;
potřebí,
mětce
vlastnosti
k níaby
se předmětné
přidružily, také
modlitvše
a
a půst. Slovy těmito se vniterné posvěcení
v k. 11.6,16, za Syna Božího vyhlásili, nébrž
vyrozumívá, kterýmž moc od církve "daná
že tě obvýšnosti v ní nedosáhli, které by na jistého působení dochází„ Nesmí zajisté míti
nich se pohledávati mohlo akterě pro uzdra exorcista do sebe ničeho, čímby jej zloduch
vení pacholíka potřebí bylo, Chtěl Kristus zachytiti a působnost jeho zničiti mohl, Poe
apoštoly o neodolatedlné působnosti víry, stem tělesnost dokona se duchovnosti podro=
smíme-li tak říci, přesvědčití a tudy v hya huje, modlitba duchovnou tn nadvládu sílí,
perbole mluvi,
utajené v duchu lidském vyšší moci probu=
_ Ačkoli poslednější výklad dopadněji zdá zuje a s mohutnosti Boží ve spolek. vniká.,
se k slovu Páně přiléhati, co se smyslutýká, Odtud patrno, že modlitba a pust jsou skot—=
nerůzní se oba ti výkladové od sebe, a olo-= kové dobří a že jim ode Pána moc nad duo
bře volno každému buď onoho buď tohoto chy zlými se přičítá.,
držeti se. To jisto, že Pán ozvláštního stupně
Sv, otcové horou, již přenášeti má víra
víry a důvěry požaduje, která spolu ze naše, po mravnu vykládají náruživosti a oba
zvláštní milosti Boží člověkovi jistotu dává, zvláště pýchu, které když u člověka se ustá=
že zázrak ten, jehož se člověkpodjímá,usku= lily a horu nad ním berou, nemohou leč pon
teční se,
keřováním a umrtvováním se a ustavičným od
Hory přenášeti klade se příkladně a Boha pomoci se doprošováním přemoženy býti,
příslovně za věc velmi obtížnou, nesnadnou Když sv.. František Assiský v pokušení nam
a téměř nemožnou, jak patrno z protikladu, lezal se a s pláčem na modlitbách aby odn
jímž jak již řečeno Pán zrno proti hořeklade. stoupilo prosil, uslyšel hlas: Františku, máš-li
kde také podlé litery se to tytýž vyplnilo,
víru jako zrno horčice, řekneš awhořeujdi a
ll.-6
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XVM,“zí—528.lián předpovídá amet svou; platí kn chrániti.,

ujde. O uěiň Pane, jak pravíšl modlil se
dále a úsilně v slzách sv. František, a ode
Stalo ho pokušení. Tolikéž žádajítoho otcové
na knězi zpovědníku, aby maje hříchy z člo
věka vybývati, na modlitbách a postech se
tužil a sílil. Pýchou a poživou hřích na
svět přišel, pokorou a odříkáním se přemá
hatí se musí, postem tato, modlitbou ona se
dociluje a jeví, Ale i na to také otcové od
kazují, že ta veliká, o nichž vhistorii čteme,
obrácení nejsou menší divové oněch, jenž

ukojitedlna byla, lid obecný, ano i mn0zí
výše postavení lidé k Němu 's velikou úctou
se měli, tak že nepřátelé nijak nepříjemně o
Něho zava-diti se neosmělovali. Vidíme to z
toho, co nyní Matouš vypravuje:

23. A když přišli do Kafarnáa,
přistoupili berníci dvojdrachmy ku lie-=

trovi a řekli jemu:
dvojdrachmy?

Učitel váš neplatí
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Ovšem.

A\,

nad duchy provozeni byli, zvláště při obrá— když přišel domů, předstihl jej Ježíš

cení celých národův, kdežto tisícové zlodu
_chů slovu Páně se podrobiti a vlády své se
vzdáti museli.
Již byl Pán předních“ tři apoštolů po=
silnil, od nichžto nemalý vliv na ostatníapo—
štoly vycházel, a veškeren sb'or apoštolský
upraven byl, že mohl .slyšeti o smrti Páně.
Mluvil Pán o ní výše 16, 21., .ale bylo po
třebí, aby vicekráte se o tom pronesl, ješto
věci té apoštolé nehned vyrozuměti a s ní
se Spřízniti mohli, Tudy vypravuje sv., Ma-=
touš:


řka: Což se tobě zdá, Simone, králové
zemští od koho berou clo nebo daň?
Od synů-li svojich čili od cizých? 25.
A on řekl: Od cizých, Rekl jemu Je=
žíš: Tedy svobodní jsou synové. 26,
Abychom ale nopohoršili jich, jdi k
moři a vrhni udici a rybu nejprve vze=
šlou vezmi a otevra ústa její nalezneš
statér: ten vezma dej jim za mne a za
sebe,

Když stánek úmluvy ozdoben měl býti
na poušti, tedy uložil Mojžíš berní na kaž=
lilée, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude dého Israelitu přes 20 let stáří, aby půl si.=
vydán v ruce lidské, 22.. a zabíjí Jej klu stříbra obětoval. Brod, 30, 12. d, Jinde
a třetího dne vstane, ll zarmoutili se o tom nečteme, aniž víme, jestliby, což po=
chybno, byl z toho se vyvinul obyčej a z
náramně,
tohoto povinnost, takovou daň každoročně k
Opčtuje těmito slovy Pán, co u Césaréy stánku a potom ku chrámu platiti. Jen jed
Filipovy 16, 21. o svém umučení mluvil, nou ještě před zajetím Bahylónským zmínka
aby jak jsme pravili apoštolé Jeho se na tu se o sbírce na chrám děje 2 Par, 24, 6—4.
rozhodnou, ale všelikému jich očekávání od= Reg, 12, 4. jež za Joasa krále na opravu
pornou dobu připravili. Ještě jak praveno chrámu předsevzata byla; leč ani tu neděje
se řeč o nějakém toho zákoně, nébrž písmo
docela nevyrozumívali Mr. 9, 32.,Luk. 9, 45;
ale poněvadž Pán již podruhé o tom mluví, zdá se o dobrovolných příspěvcích toliko
tušili, že řeč Jeho nebude jinotajitelna nějak mluviti. Ale po navrácení ze zajetí Babylón=
a obrazna, nébrž že opravdově a ve vlastním ského uveden zákon, aby každý svobodný
smyslu mluví. Tudy jiný byl tuto než tam Israelita za prvnějších časů třetinu 2. Esdr.
dříve 16, 21. té předvésti účinek; tam po= 10, 33., později ale půl siklu ku chrámu od—
prvé se velice rozhorlili a téměř popudili, váděl, kterýžto. zákon, jak z.los. Flavia (Stac
tentokráte zármutek je opanoval. Rčení Syn rož 18, 9.. Vál. Z. 7, 6, &) viděti, za věku
člověka,klade proti rčení: v ruce lidské či Krista a apoštolů vůbec průchod měl a s
v ruce člověků, poněvadž prohlídá k slovům velikou bedlivostí a zevrubností se zachová-=
21., Když pak se zdržovali

po (Ga-=

(Mich. 7, B.) prorockým, že nepřátelé člověka

val. Před velikonocí obyčejně se daň. ta vy=

jsou domácí jeho;

bírala a v minci svaté hebrejské se odvá=

dává tudy na um, že ve

přívlastku Syn člověka již obsahuje se pro— děla a tudy penězoměncové v ten měsíc před
roctví, z'e vruce člověkůvvydán bude. Ovšem velikonocí stoly svoje postávěli a za některý
pak také tím nehodnost lidskou naznačuje, nádavek běžné peníze za hebrejské sikly vy-=
že ten, jenž synem člověka stal se, ode člen měňovali. Půl siklu činí dvě drachmy, dvoj=
věkův za lásku a zmaření své důstojnosti ta= drachmu či didrachmu, asi našeho půl tolaru
kovou odplatu obdržel.
stříbra, a vybíral se peníz ten všady po žin
Ačkoliv pak fariseové již podtají přiw dovských obyvatelích, ač nám spůsob, jakým
pravy činili k té, kterou "Pán předpovídá„ se to. dálo, dokonale znám není. lPán Ježíš
smrti Jeho, a nenávist jejich proti Němune bydlel v Kafamáu a tudy výběrčí, an snad

tlatouš Will, nudí. kdo veltk v bohosloví,

již doba vybírání docházela, obrátil se na
Petra, co předního z apoštolův, v.jehožto
domě Pán se byl nbytova1,'samého Ježíše o
tom tázati se neosměliv, buď pro úctu k Němu,
bud' že pochyboval, zdali Pan již jinde snad
neplatil, an zřídka v Kaíarnáu se zdržoval.
Aneb snad dokonce obával se, aby Kristus
daně té docela neodepřel, ješto se svelikou
a protizákonitou tvrdostí vybírala a tedy z
oněch případů byla, o nichž Pán, jak tam
výše 15, 3. říci mohl: proč přestupujete pří
kazy Boží pro stanovy svoje, při vybírání
platu toho chudému proti zákonu Ex.22,26.
Dent. 24, 6, 12, 13. i ten plášt a žernov
prodávajíce? Petr odpověděl na otázku vý=
běrčího nezakryté a přímé: Ovšem že mistr"
náš dz'drachmu platí, bud' že Pána již dříve
plat ten odváděti viděl, buď že o vůli Páně
takové zhola nepochyboval, bud že z nějaké
choulostivosti a z bázně tu odpověd dal, aby
nezdal se Pán nepřáti chrámu., Ale ukvapena
byla odpověďta, pokud předpokládala nějakou
povinnost se strany Páně, platu tomu každo=
ročně podrobovati se. Tudy když Petr do
mů přišel a Pana na ten poplatek upama=
tovati chtěl, Pán znaje úmysl jeho upředčil
čili předešel jej a vyučil jej o právu Syna
královského, Co se ti zdá, vece, berou-lz“krá

lově (laně od synů svojich, čili odpoďdaných?
A. když Petr odpověděl, že od poddaných,
tedy, dí Pán, synové prosti jsou, Synové krá
lovs'n' -— tak vede Pán řeč svou ——neplatí

daně královské; podobně od Syna Božího
nelze daně vybírati pro Boha. Ale poněvadž
o božské jeho bytosti lidé nevěděli, aniž do
sud k tomu vědění dospěli, tedy byli by se
velice horšili nad tím, kdyby Pán poplatek
ten ku chrámu se byl dáti zpěčoval. Tudy
velí Pán Petrovi udíci vzítí a první, která
vzejde a uvázne, rybě ústa otevříti, z úst jí

statér tam se nalézající vyníti a za Pána a
za sebe dan zapraviti. Statěr, peníz řecký,
téměř toli co židovský šekel či sikl platil,
totiž čtvcro drachem, čímž právě dvojí daň
chrámová napravila se. Pán chud býti vole
(2. Cor, 9, 9.) neměl, kde by hlavu sklonil
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(výše 8, žil.) a ovšem nebylo po lldsku řea
čeno odkud vzíti poplatok onen. Ačkoli ženy
bohabojné posluhovaly Jemu ze statku svého
Luk. 8, 3., nehodlal tentokrát od nich ně—
čeho žádati, nébrž ukazati chtěl, že chudoba

jeho dobrovolna jest, an jinak maje všecko

v moci bohatě sobě vésti mohl. Ukázal, že
mu jest i moře poplatno, dí Chrysostom, Zda
zrak pro sebe učinil, čehož jinde nikde neu
spatřujeme, aby ukázal, že ve všem jednání
svém nejvyšší svobody užívá, aniž domněním
svojím člověk jemu předpisovati může.. Ale
činil zázrak ten také pro Petra a ozračil
jím budoucí stav náměstků svojich v církvi,
že totiž králům světa nebudou poplatni, an
je Kristus oproštěním od daní obdaří, říši
světskou jim uštědře, kterouž by „od tako
vých obtížností a nehodných nesnází na věče
ně časy osvobozeni byli a mocnost oslava
ného nyní Pána na sobě projevovati mohli,
Velel Pán Petrovi, první, která. uvazne,
rybu vzíti, aby snad, kdyby pomenší na udici
vzešla, jí nezahodil, jak druhdy rybářové
c'iní., Kterak peníz ten v ústech rybě uvázl,
kdož nám to poví? Jest to zahada a tajem
ství, jakých netoliko při jiných divoch, nébrž
v obyčejných tytýž světa bězích docházíma
Proč, abychom tu otázku ještě jednu polo
žili, proč jenom pro Petra zaplatil a ne také
za jiné učeníky? Snad proto, poněvadž ti
jinde byli domovem a v rodišti a bydlišti
svém daň tu zapravili; snad abcz snadu, že
Petra vyznamenati chtěl co toho, jenž jeho
místo zastoupati bude, a poněvadž chtěl v
Petru co representantu církve ukázati, že
církev všech Páně dober účastnou učiněna
bude. Avšak v dotčeném oznaku prorockém,
že v události té se zračila předvést o neoca
, vislosti nástupců Petrových ode světských
—králův a císařů, hlavitá věci té příčina hlen
dati se musí.
Ale ten Petrovi Opětné udělený předek
nějak myslí apoštolů pobouřil; aspoň to, co
hned na to klade svatý Matouš, něco podob=
nebo namítati zdá. se, jakož ihned uvidíme,

Hlava XVllllll,
Kdo volilo v království nebeském. 5, Výstraha
od pohoršení a 10., od potupení malíčkých,
12. Podobenství o ztracené ovci, 15. Rád kám
zně. 18. Moc vázala" a roeva'zati apošto=
lům udělená., 19, Modlitba společná., 21;
Odpoušte'm' bližnímu v parabola o dlužní=
cích vysvětluje..

l, V tu hodinu přistoupili učeníci
k Ježíšovi řkouce: Kdo medle většíjest
v království nebeském? 2, l přivolav
Ježíš pacholatko postavil je n prostřed
nich 3, a řekl: Amen pravím vám, ne-=
obratně—li se a nestanete=li se jako pa—

(:A

ik,
—

Matouš Willi, tmě, kde veillc v uoheeich,

-__'.

.
„>

'.


cholátka,

nevejdete do království

nebe—= čovaní svém Mt. &, l.. 13, 2, Mr; 4, i. atd.,

Povolal na to k sobě blíže apoštolův odmí-u
siv je od jiných, jenž v domě byli, aby k
pachole toto, ten. jest větším v králov—= nim nejdříve a předně řeč vésti mohl., Na“
ství nebeském.,
*
potom postavil pachole u prostřed apoštolův
Hned první slovo nieška vykladače a a popěstovav je Mr. 9, 36. pravil: Neobra'

ského,

zl, Kdožkoli tedy poníží sejako

otazují se, kterážodína

či doba (nebo to

značí slovo to) by se rozuměti měla? Neu
může se očividně jiná doba slyšeti, leč ta,
když Pan se vrátil do Kafarnáa. Sv., Marek

tíže-Ji se a nebudete—lzjako malz'čtí, nenajdete
do království nebeského. Nicefor h.. 2, 35.,

dotýká domněnky některých, že pachole to
byl sv, Ignatius, čehož při své nejisté váze

9, 32. praví, že lPáu se jich tázal, () čem na— necháváme.

Ze slov jestli se neobrátíte ine—.

cesiě rozmlouvali, že oni ale mlčeli, ješto můžeme ničeho odvětovati jiného, leč že se
byli jednali o tom, kdo z nich větší jest. tě dětinné mysli, jíž Pan vyhledával, u apo-=
Sv. Lukáš 9, a?, ale naopak tvrdí, že vešla štolův v dostatečně míře nenacházelo. Slovo
myšie'nka do nich., Pán vida myšlenky jejich obrátíti se naznačuje ,napravení, co obrácení-=
aniž jich otázav se postavil pacholátko u se na cestě, na které člověk jde; apoštolé
prostřed a jim o pokoře a děteněí myslíká= hleděli hodnosti a důstojnosti v církvi, 'a to
zal. Odkud nesrovnalost ta a jak jí možno byla cesta, kterou šli, Pan káže, aby smyslu
vyhověti? Sv, Chrysostom urovnáva ji v ten toho zbyli a zpátky se dali, baženítakoveho
spůsob, že apoštolě několikráte věci ty mezi zanechavše., V tom lPan dle předpisu písma
sebou rozbírali, nejpříze nacestč, potom do—= Gal. 3, 8. k časům budoucím a příštím po
ma, když byli viděli, že ]Petr jim při zaple-= třebam prohlédati zdá, se, tak že v karaní
cení daně předložen byl, posléze když Pán svém již více budoucí v církvi ctižádostivce
se jich tázal, o čem na cestě mluvili; tehdy než apoštoly na mysli chová..
Z toho patrno, v čem děti za příklad
pak vidouco své myšlenky a pomysly pro=
zrazeny býti, otázali se Krista, o čem dříve vystavuje a v čem dětinnost mysli pokládá.
se otázati neosměiíli se, kdo z nich nadjiné Jest to neosobivost, přítulnost, přivinulost,
eě'tšz'mjest, A tím spíše o té věci rokovali, skromnost, cit vlastní nedostatečnosti a tudy
dokládá. sv. Zlatoúst, poněvadž ]Pana již po cit potřeby k mocnějšímu a silnějšímu při
dvakráte o smrti mluvití slyšeli., ][ můžeme pojiti se; jest to pokora, oddanost, slovem
na té vývadě ovšem přestati.
Ale pozoru—— to, co Pán výše 5, 2. chudobou ducha jmen
vati také přijde, že dvojí otazku apoštolě nuje., V tom záleží dětinnost mysli a oVšem
pojednávali, jednu kdo z nich větším jest u zřejmo, že bez ní vnímavosti pro říši nebem
Luky, druhou kdo v království nebeském skou a dychtivosti po dokonalosti není a že
vůbec větším ještě bude u sv, Matouše. U tomu,- jenž ctností oněch pracem jest, dveře
Matouše jest otazka theologicka, u Lukáše do království neotvírají se. Clovek soběhrdý
a sobědostatečný nehledá spasitele, domněje
a Marka subjektivně.,
Táži se: Kdož madlo oě'tším než jiní se ho nepotřebovati; člověk osobivý a po
t. j.. největším v království Božím jest, t. j. důstojnostech baživý ztrácí se v zevniterno
bude, poněvadž věc, o kterou jim šlo, teprv stech , aniž ku středu proniká a dětinně
v budoucnosti vyskytnouti se měla. Podle mysli zhola nerozumí za hloupotu ji pokla
toho rozumí se královstvím Božím církev od daje. Že skutečně lPán především ku po=
Něho ustanovena, čilí říše ta, již Kristus na keře a neosobivosti prohlídá, ihned z verše
zemi zakládal a jejíž dalejší provedení apo-= 4, vysvítá, kdež dí: kdož se pokoří jako to
štolům poručil., Přihodilo se apoštolům tu packola'tko, ten velkým či největším bude v:
něco lidského, jakož ještě později o nich království nebeském. Pán sám pokoren byl,
čteme, že se nejpevnějších u Pána míst do= a tudy jenom kdo Jemu podoben, ten jenom
mahali 20, 20. Mr. 10, 35. Na otázku jejich milosti Jeho účasten býti může, Kdo velik
lPan neodpovídá za přímo, což by málo bylo chce býti v nebesích, bud' mal na zemi, lidi
prospělo, ano ještě více je ve hledání ze= jiné nad sebe za lepší považuj, Filip. 2, 3.,
vnějších předností utvrdilo; nébrž podle oby= na stránku jich dobrou prohlídaje, Sobě ale
čeje svého zahýbá k světu vníternérnu uče, zevšedňuj a umenšuj se, ku pokleskům svo—
v čem velikost ducha záleží.. Učí pak tomu jim především pozíraje,
Avšak dítě také s jiných stran považo=
ne slovy, něbrž označným a obraznýin činem.
Nejprv jak Mr., 9, 34. klade: Posadil se váno býti může, jichž na lidech nelze čhvěw
jako soudce, aby soud vynesl a tím spůso= lití; tudy nalezame, že se písmo také v ji—
benc učněm namykl, že se tu o věc důleo ných příčinách k dětem táhne, je za příklad.
žitou jedna; sedával kan obyčejně při vyu= nebo za výstrahu vystavujíc., Tak l. Cor,

datově klikli, dale), 'týstmha od pelaovšent

M, 20. voce apoštol: Nedávejte rozumem me=
lz'čte', něbrž—oe zlobě malz'čtí

buďte

(sro Romo

Žid.?

sláva. v dětinnosti a pokoře záleží., Avšak
Pán zde nemlnví o přijímání apoštolů toliko,

16, IQ.). A. otec Hermes mluví podobně o nébrž Vůbec o pacholrzíeeřa a těch, jenž jich
lidech, kteří v “tom dětem podobají se, že v dětinné mysli následují.
zloby nepoznali Ill. 9, 29. Podle téhož po=
Příjiti pacholátko ve jménu Páně značí,
tom jiní sv. otcově homiletickv veškerý doo ujíti se jeho,.starati se o ně, aby dle těla a
lbrě vlastnosti na dětech za příklad vystavo dle ducha nezahynulo, pečovati o vychování
vali, tím nemíníce slova Božího vykládati, jeho, slovem všelijak mn dobře činiti ajema'
nébrž na upravení a ušlechtění mravův e= se propůjčovati. Takový dobrodějce přijímá.
braceti.
Krista samého a samému Kristu věnuje, co
Přijde pak poznamenati, že tím výro— malým věnuje, poněvadž, jak Pán dí, na
kem svým v oblékání dětinně povahy Pán jméno Kristovo přijímá je. Na jméno Krig
bíledně zevnějšího řádn církve a stnpňův steve přijímati jest nejprve z lásky kn KPŽ-=
důstojenství církevních rnšiti nevolil, an o stovi někoho přijímati, potom pak jest při—
tom tuto zhola nemluví, ke vniterné mysli jímati jej proto, poněvadž jméno Kristovo
toliko prohlédaje. Ano Pán i v říši mravně nosí, jemn připsán jest a tady jako Krista
voÍzdíl důstojnosti připouští,. an toho, jenž představuje. A z toho patrno, že smysl nee
pokorou dítěti se rovná, naprvnímísto klade. toliko dětí a pacholat, nebrž též všechněch
Od potřebnosti povahy té dětinné při oněch týká se, kteří povahu dětinnou na
chází lPan na potřebu zachováníjejího. Vec-,e: sobě nesou. Podobně dí také níže 25, 40:
Co jste jednomu z nejmenších bratrů mojich
učinili,
mně jste učinili, a podobný výrok
5., A kdož by přijal jedno pachem

látko takové ve jmeno moje, mne. při—
jímá, 6.. Kdo by ale pohoršil jedno z
maličkých těchto, jenž ve mne věří, lépe
jemu, aby zavěsil se žernov osličí na
hrdle jeho, a on pohřížen byl ve hle-=
bokosti mořské, ?, Běda světa. pro po

jsme již výše měli

10, 40.. 41:1.,42..

Podle

toho se v církvi katolické ústavy a školy
pro vychování od jakživa zarážely, dětem
zvláštní vezdy péče a úcta še dála a vezdý
učilo se tomu, že Pán Bůh prostnotn miluje,
Moci toho výroku Páně ústavy pro chudé a
nuzné sprosté se zakládaly a králové a kai-=
žata, královny a kněžny chudým a nnzným
sloužiti sobě za zvláštní potěchu, ano za mi=
iost od Boha pokládali. Obojí sv. Eližběta,
aninská i Portugalská, toho důkazem jest,
kteréž lidi nemocné a nakažlivou nemocí
sklíčeně obsluhovati za veliken radost aroz—
koš měly, jak jsme již výše toho dotkli,
Ale těž naopak pokračuje Pán: Kdo by

horšení; nutno zajisté jest, aby přišla
pohoršení, ale běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přichází.. & Jestliže
pak reka tvá neb noha “tvoje pohoršnje
tebe, ntni ji a vrhni od sebe; lepe
tobě jest do života vejíti komolémn neb
knlhavěmu, nežli dvě race aneb dvě noze pohoršil jednoho z malých, lépe jemu, aby žeru
majicíinn nvvženn býti do ohně věčného. nov se mu o hrdlo uvázal a aby ee en oho—
9., A pak=li oko tvé

pohoršuje

tebe,

vylep je a vrhni od sebe; lépe tobějest
jednookěmn do života vjíti, než obě oči
majícímn uvržena býti do ohně pekel-=
nebo
10., Vizte, abyste nepohrdli ně-=
kterým z maličkých těchto; nebo pra=
vím vám, že andělé jejich v nebesíob
vezdý patří na“ obličej Otce mého, jenž
v nebesích jest.

dil do propasti mořské. Pohoršiti znamená
opak toho, co se slovem přijímati slyší; tedý
netoliko nepřijímati, něbrž všelijak působiti,
aby ta povaha, pro kteroa se maličtí Behn
líbí, z nich vymizela.

Což se rozličnon mě—

rou stává, jakož Pán níže hnedjednebo spů=
soba místněji dotýká, vystříhaje, abychom
nepohrdali malými a neúhlednými, prostými,

pokornými a tichými, jak se obyčejně stá—
valo a pos-ud i n křesťanů se děje, ačkoli
Pán tak přísně o tom mluví.. Lépe jeme,
voce Pán, či užitečnýi jest jemu, aby vhozen
Nejedni vykladači ta slova Páně o při-= byl do moře.. Užitečněji, že netoliko za spra
jímání maličkých slyší o přijímaní apoštolů, vedlivo se mu. stane, něhrž že ten pokutou
když je Pán výšle po svém ze světa odcho= jedině duši svon spasitimůže, poněvadž Bůh
dn, jak je tam výše 10, 5. 15, 42. vysýlalo dvakrát netrestá Nab. i, 9., 12., Nad to se
Jako by Pán chtěl praviti, že apoštolů ne— odjímá jemu možnost, dále tím spůsobem
vyšlo s nádherou a slaven, nebrž s neokao hiešiti a tedy na větší trest se dobývati.,

zalostí a skromnosti, a že jejich všeliká

Jiní vykládají; nžiteěněji a prospěšněji
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ideioně nvm, e=lu

Weir—ahaod pohoršení,

by se jemu bylo stalo, kdyby byl dříve než '
dopustil se toho, raděj největší pokutu sná=
šel, moha aspoň duši svou spasit-i. Leč prve
ní výklad dopadnějším jest. Připomínají tuto
právem vykladatelé, Jestliže jediné pohoršení
pacholeti daně takového trestu zasluhuje,
jaké pokuty sobě dobývá ten, kdo celé mě
sto, ano celý národ spisy zlými, obrazy neu
eudnými a jinými spůsoby pohoršuje ?
Zemoo oslíčí jest žernov, či kámen větší,
užívaný při žerně od osla poháněné, ovšem
větší, než který od děvečky otáčen býval.
Do propastí mořské házetí za starých časův
u Židů obyčejno nebylo, aniž o pokutě té se.
v Zákoně Starém zmínka děje, kterýžto zao
kon jenom čtvero peprav zná, oheň, ukame=
nování, meč, pověšení; ale později Zidé s
m'luvením tím se od jiných národův obezná=
milí a v přísloví je vzali, jím velikou pom
kntu znamenajíce.
iPoněvadž pak lPán pohoršení připome=
nul, tedy přirozeně přechází na škodlivost
jeho, ana se zrakům Jeho veškera řada zla
z pohoršení povstalá představovala. S bole—
stí vecer. Běda od pohoršení světu t. lidem
na světě hydlejícím. Běda, že tolik lidí jimi
ve zkázu přichází! i ti, jenž pohoršení dá—

svoje ráda jiným vnucuje, tím nkojení svého
docházejíc,
Poněvadž pohoršení ode člověků vně p0==

skýtaná na člověka toliko prostředkem smyu
slů dorážejí, tudy Pán pro uvarování se pou
horšení vniterných učí vystříhati se pohore
šení zevniterných. Vecet: Jestli noha neb
ruka horší tebe, utne?ji; a jestli oko horší
tě, vylep je; lépe bez ruk, bez noh, komol a
bezok ojítz' do nebeského království,

než clo-=

cela zdráo jsu uvržen býti do. ohně oěčnéha
Rukou, nohou, okem rozumí se všecko, co
člověku nejbližší, nejdražší, nejmilejší jest,
Chce Pán říci: kdybys tak s někým spřía
zněn, skrevněn a Spřátelen byl, že by k

srdci tvému byl přirostl, jako ruka přirostlá
jest v" těle, .ano že by částkou jeho byl z
něho samého vyrostlou, a kdyby věc někte—

rá. tak byla tobě mila a tak potřebna, jak
oko ve hlavě, přece se jí odříci máš, kdyby
tebe ke hříchu popouzela. Ostatně již slo=
va ta 5, 29. d. přicházejí a tam místnéji
byla vykládána.,
Nechce Pravda věčná, vece sv.- Augua
stín, abychom; neostražiti byli, něbrž báti,
strachovati, třásti se máme, bědooati Pána
sig/síce. Ale kterak možno ujítivpohoršení a
úrazův? Písmo učí tebe, an di Z. 118, 165.,

vají, i ti, kteříž jimi k věčnému ourazu při——Pokoj mnohý těm, kteříž milují zcíkon Tvůj

cházeji, ode Pána výrokem běda se zahr= Bože, a tíjsou bez úrazu. Ukázal Pán ne—
nnjí, čímž nejenom velikost a přísnost po přítele, ukazuje nyní ohradu tobě. Slyše
kuty, nébrž i cena a hodnota duší lidských Slova: Běda světa od pohoršení, přemýšlel
se navrhuje., Nedobře někteří slovo svět je= jsi, kam bys utéci. se měl mimo svět, abys
nom o lidech pohoršlivých vykládají, čímž pohoršení a úrazu znikl. Kam tedy utečeš
pouhá. tautologie vzniká. a všeliké dovodění se mimo svět, leč k tomu, jenž svět učinil?
zachází a mise.,
Ale kterak k tomu, jenž svět učinil, dostihu
Pohorš'ení ovšem přý'íti mzesž, vece Pán neš, leč milovati budeš zákon Jeho? Proto
dále. Musí, dí Pán, ne jako by pravil, že tebe bezpečna činí písmo Boží, ano dí : Po=
člověk pohoršitel pohoršením nevinen jest, koj těm, kteří milují zákon; nedí : kteří znají
nebo hned přidává: běda tomu, skrze koho aneb slyší zákon, nébrž kteří zákon milují.
pohoršení jde, kteréžto slo-vo běda na pon Tak sv. Augustin; a sv. Jeroným (in 0. 18.,
místě jest znak hrozby, jinaké Mt.) dí: Bratr, sestra, choť, děti, přátelé,
než ono, jenž předchází, jímž Pán lítost a přítulnost a přízeň nemá nikdy tebe ode Pána
bolest vyjevil. Od doby té, co Adam zhře a říše Boží odloučiti. Každý věřící ví, co
šil, trvá ta povaha světa, že zlo s dobrem Jej uráží, dráždí a pokouší; lépe jest život
na něm přebývá, ale se značnou převahou samotný provoditi, než pro potřeby života
zla, kteréž se spůsobem tohoto světa spojeno tohoto život věčný ztratiti.
jest a ustavičně pohoršeními zarozuje, Ale
Dále „Pán udává obyčejnou a takořka
ta povšechně.nutnost pohoršení nebdjimá viny všední příčinu, ze které. pohoršení a víra
od člověka, kterýž pohoršení dává, ač ovšem zové pocházejí, an dí: Vizte, abyste nepo
vina již větší již menší býti může. Nevy hrdli některým :; malžčhých. Nevšímání 804
hnntedlnost, o které Pán tu klade, není pro= bě malých, pohrdání jimi, nebrání na ně of
stovzatá, nébrž vztažitá, vztahem totiž pokec hledu, neštítění a nestydění se jich, jak
ženosti lidské. V tom smyslu i sv. Pavel by , před nimi všecko se “odmítl a dělati
]. Cor., ll, 19.. praví: Musejí rozholníctrž dalo, jest pramen, z něhož přemnohé pohon—=
býti, totiž podle hříšnosti a svémyslnosti'lidá šení se prýští.. Tudy Pán pro zamezení
ské, která přeráda slovo Boží podle náhledů, drazůvelí vystříhati se onoho potupovánía
žádostí a ohtíčě svojích natahuje a domněnky pohrdání, Čehož jednu příčinu již tam výše

Pilařová Ertl/Eli,it“—lei..Podobenství

dal, tu totižto, že jest jejich království nen
beské; nebo zajisté nemůže se tím pohrdati,
jenž královstvím .vládnouti bude. Ale Pán
ještě jinounad to příčinu onoho malýminee
pohrdání přináší, vzatou od chování se k
nim Boha. Bůh tak vysoko je cení, a tak
sobě jich váží, že k jich obraně nejvyšší
s1oje anděly ustanovil. Pravžm vám, dí,
že andělé jejich fv nebosích vezdy patří na
obličej Otce mého, jenž v nebesích jest. An
dělé"jajich, vece, t. j. těch malých. Malými
rozuměj malé ve smyslu širším výšeji uda=
ném. Slovy jejich andělé něco zvláštního
vytýká, což hned dokládá, an dí, že usta—

vičně patří na tvář Otce v nebesíěh. Patřiti
na tvář značí blízek býti, tvář znamená ob
lesk přítomnosti Boží. Rčením tedy patří
ustavičně na tvář Boží klade se nejbližší při
Bohu přítomnost a nejužší k Němu přivinu—
lost, & tedy zvláštní přednost nad anděly
jiné. Vzato jest ode dvorů královských na
východě, kdež krále ne všickni, něbrž jenom
nejvyšší Služebníci každodenně či ustavičně
_spatřovati mohou. Tak královna Sabejská
vece k Šalomounovi llll. Reg, 10, 3.-: Bla
.žem"muži“ti, kteří ustavičně stojí před tebou
a moudrosti tvoji slyší. 'l'ak o sobě praví Ga

o ztracená
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ovcí,

zhrzej, nébrž ho poslouchej a násled'uj.

A

SV. Bernard () slovech Z. 89. andělům přž=
kázal ost-řz'hatc'tebe voce: Jakou tě má naa

plniti úctou slovo ono, jakým vděkom, jaa
kou důvěrou! Uctou pro přítomnost anděla
strážce, vděčností pro dobrodiní,důvěrou pro
ostříhání! Chod ostražitě, an tebe andělé
přítomni jsou na všech cestách tvojich a
svému andělovi na každé hospodě apři káže
dém ústraní úctou se pmpůjčuj.
Ale Pán uvodí ještě jeden důvod, proč
nemá se pohrdati malými, kterým spolu pří-=
stup sobě činí ku podobenství o ovcích.

ll.

Nebo přišel

Syn člověka spa—=

sit, co zahynulo. 12, Co se vám zdá?
Kdyby měl někdo sto ovec a zabloudila
by jedna z nich, zdaliž nenechá deva
desáti devíti na horách a nejde hledat
zbloudilé? 13. a udá-li se jemu nalézti
ji, amen pravím vám, že se raduje nad
ní více než nad devadesáti devíti ucpe-»
bloudilými. 14. Tak není vůle před
Otcem vaším, jenž v nebesích jest, aby
zahynul jeden z malých těchto.,

briel Luk 1, 19., že stojí před Bohem t. j.

nejblíže Jeho jest.

Ten jest důvod ještě, proč malými pom
Nedobře někteří vykladači ze slov usta= hrdati nemáme. že tak Syn Boží je cení a
višně patří odvětovali, že někteří andělé tak si jich váží, že s nebo sstoupil, aby vy—
strážní nevidí tváře Boží ustavičně, nébrž koupil je od zahynutí. Ovšem tedy pohr—
jenom někdy, totiž ti, kterým se dostalo o dání malými vrací se na Krista, kterýž je
stříhati lidí, jenž pokorou apodobnýmivlast= miluje co pastýř své stádo a nechce, aby
nostmi povahy malých neodbíjejí. Než již nejmenší z nich zahynul. Mluví Kristus vec
jsme pravili, že ustavičným na tvář Boží směs a vůbec, ale spolu prohlídaje k ma
patřením nejvyšší důstojenství andělův těch lým a pokorným, kteřížto poněvadž hodni
se namítá. Všickni andělé spatřují v zrca jsou, tím spíše spasení dojdou. Jde -z toho
dle moudrosti Boží, kterak dílo svoje konati zračitě, že veškeři lidé ve hříchu se nalé
mají, a kdekoli se anděl nalezá, obnáší se zají, ješto ani těm malým Páně by se ne
bou blaženost svou a v tom, kterýž všady bylo událo záhynu věcného ujíti, kdyby 'ne
přítomen jest, se pohybuje, v Bohu, Jehož byl Pán spasit je přišel. Podobně Pavel Bonn
14, 15. praví: Nepňvozeg“ k zahynut-í pokr=
patřeni jemu nebem a blaženosti jest.
Z místa tohoto průvodno, že Bůh lidem mem toho, za něhož Kristus umřel. Ostatek
anděly za strážce ustanovil Hebr. l,. 12. Na poznamenati přijde, že verš tentovněkterých
uka ta již v Starém Zákoně se nalezá, kdežto rukOpisech nenachází se, byv bezmála proto
netoliko o andělích strážcích nad krajinami vynechán, že nezdá se dosti vazby mítispře—
ustanovených Dan, 10, 13, 10, 20. 12, l.„ dešlými výroky Páně. Avšak nejenom vulgáta,
nébrž také o andělíchvjednotlivým lidem dá něbrž ipřemnozí otcové a rukp. je'čtou' &že
vaných se dočítáme. Z, 33, 8. Tobiáš, Jákob
slova ta i ke spojitosti přiléhají, výšeji pra—

patriarcha a jiní jsou zračití toho důkazové. veno jest; jsou zajisté úvod ku podobenství,
Nauka ta za věku Krista Pána vůbec prů jež Pán, aby novým důvodem potřebu a zde
chod měla, a Kristus ji tu předpokládá a ovšem služnost péče o malé a pokorně potvrdil,
ji potvrzuje. Jak veliké jest důstojenství učeníkům předkládá.
Podobenství o ovcích a pastýři ze ,ži=
duše, dí sv. Jeronym,- že každý člověk an
děla za strážce dostává; jak nebezpečnojest vota vzato a každému rozumu & citu pří-=
malým pohrdati, jehož prosby anděl k trůnu í stupno jest a tudy se s ním v Star; Zákoně
Boha nejvyššího donášá Ale ani ty jím nee | nejednou shledáváme, „Paseo nechce, aby
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jedna že ste OVGC
jeho zahynula: Bůh ne==i
chce, aby jeden byt sebe menší a neúbled—
nější maličký se spasením se minul., Pa
stýř hledá tě, jenž odešlaa zbloudila ovečky,
a tím dokazuje, že pravým pastýřem jest a
své stádo miluje. Bůh poslal Syna, aby hle=
dal a spasil, což zahynulo, a. tím dokázal, že
lidi miluje, a že duše každá a tudy ozvláště
duše maličkých Jemu předrahocena jest.
Nebo již u proroka Ezech. 34, 16. pravil:
já pástz' budu ovce své a bezpečně rozložím
je, co se potratila vyhledáno a co se rozptý=
lilo nevrátím. Sto ovec zanechává na horách
a jedné bledá pastýř; tím nechce říci, že
Bůh těcb opouští, kteří .nezbloudili, aby na
lezl _tu zbloudilou jednu ovečku, nébrž tím
jenom učí, že Bůh tak draho cení spasení
lidí, že kdyby jenom sto lidí bylo a z nich
jeden zbloudil, Pán by devětadevadesáte
ostavil, aby ztraceného nalezl.
Ostatně v tom, žepastýř ovec svýchna
borácli zanechal a že se z nalezené ovečky
radoval, ana _věc přirozená jest, tajemství
bledati nepotřebí. Ale v počtu, že sto měl
ovec a jednu ztrativ ji hledal, Opustivostatní,
v tom počtu sv., otcově tajemný smysl býti
sbledávali , devětadevadesaterem andělstvo
dobré počtem mnohem ličnějši berouce, a
ztracenou ovci člověčenstvo rozumějíce, pro
kterouž jednu ovci pastýř a opatřitel duší
lidských l. Petr.. 2, 25. s trůnu slávy sešel
a drahou krví svou ji vykoupil,
Pán podobenství to předloživ dokládá,
kam jím směřoval řka: Tak není vůle před

oslecbne je, pověz

církvi,

jestliže

pak

církve neuposlechne, budiž tobě jako
poban a celník.. 18, Amen pravím vám,
cožkoli svážete na zemi, bude svázáno
i na nebi, a cožkoli rozvážete na zemi,
bude rozvázáno i na nebi.. 19., Opět
pravím vám, jestli dva z vás shodnou
se na zemi o jakoukoli věc, o níž by
prosili, stane se jim od Otcemébo, kte-=
rýž v nebesích jest. 20. Nebo kde jsou
dva neb tři shromážděni na jméno moje,
tu jsem u prostřed niob.,
Slova ta všechna zdají se zřejmá býti;
ale když blížeji k nim přistoupíme a- míst=
něji rozbíráme je, dosti zádrhlů do sebe
mají; Nemalou nesnáz hned prvá slova činí
zhřešili proti tobě„urazí-li tebe, tedy pokárej
ho mezi sebou a jím samým a co dále vp0=
stupu tom praví. Nebo tu se naskýtá ihned
otázka: Proč jenom v případu urážky vlastní
má člověk bližnímu domlouvati? Nestojí-liž
výše urážka Boží a nemělby člověk domlu=
vy té ku bližnímu zvláště tehdy užíti, když.
Bůh uražen bývá? Nesnáze té zbývají něu
kteří vykladači, an praví, že Kristus v jed=
nom případě všecky jiné zahrnuje a chce,
aby rozumíny byly, že tedy spůsobu chová=
ní-se tuto vypsaněbo nejen při proviněnícb
proti sobě, nébrž také při vlnách proti bliž=
nímu, nad to pak zvláště“ při hříšícb proti
Bohu se užívati má. lšříčinu pak, pro kterou

Otcem nebeským, aby zahynul některý z ona-=. Pán tuto jenom urážky protibližnímu činěné
líčky'cb. Slova, Vůle před; Otcem nebeským. na— dotýká, udávají tu, že lidé vlastní urážku

nejvíce cítí a tudy nejvíce k vytýkáni a ká=
ráuí spůsobni a sklonni jsou. Kristus, pravi
ti vykladači, tam přemoudře uzdu přičiňuje,
kdež se nejvíce báti bylo, abychom v po=
npárlnenšíbo
se stará, aby spasení svého do mstu se nevyřítili; avšak že pod jedním tím
na
, .
Ze ostatně někteřírukp. čtou před otcem druhem hříchů veškeren rod, jak praveno,
mojim místo vaším, smyslu zhola nemění.
se vyrozumívá.
Toli Pán o poboršenícb již podruhé mlu—
Jiní a jak se zdá lépe berou slova llře=
vil, vystříhati se jich nabádaje. V nást, vv. šití proti komu ve smyslu pohoršítí někoho,
dále Pán vystoupá a vyučuje, kterak zlu 'o—= urazili, ublížiti duši některého člověka tím
pirati se máme a sice tomu nejprve., které Spůsobem, že k úrazu, ku pádu a ke zkáze
JIŽ"přítomno jest a potom tomu, které v jev přichází., A tudy ovšem íeč jest o veškerýcb
vyjití usiluje. Dít:
bříšícb, jimiž bližnímu podnět aneb námět
ku břichu jakémukoli, ku hněvu, prchlivosti
15., Jestli pak zhřešil proti tobě atd. se dává. Di tedy Pán, abychom v tom
mítají vůli Boží co nějakou radu .a co nález
věčně platný a nepodvratný. A ten jest, že
Bůh jak o celé člověčenstvo tak i o člověka

bratr tvůj, jdi a pokárej bo mezi se=
bou a jím samým; tebe=li uposlecbne,
získal jsi bratra sveho. 16, ' Pakli tebe
neuposlechne, pojmi s sebou ještě jed-=
noire nebo dva, aby v ústech dvou neb.
tri svědků. stálo všclíkě slovo, 17, Jestli

případě všelijak zlo odvarovati hleděli,

nej—=

prv spůsobem lahodným, potom přísnějším,
avšak vezdy soudu sami se vzdávajíce acír=
kvi bo neobávajíce. Prvý stupen jest, abys
neočekávaje příchodu urazitelova sel kněmu
a- mu soukromí beze svědků a tudy bez za—=

banbení lahodné

domlouval., Velá Pán jali

danou kvasu,ss—ao. Řád kázně; nineandante

daná,

žáí

ěnays, neváhej k němu jíti, nečekej až přia' či nástroje církve, jimiž ona soudy svoje
jde sám, poněvadž člověk ten buď pro stud pronáší. K církvi odkazuje a ne k soudu
přijíti odkládá, bud pro zarytost svou vady světskému, poněvadž o správu duchovní a o
své neuznávaje přijíti se zdráhá, Takové se polepšení člověka jedná.
_
Dalejší postup v jednání tom Pán vya
vší lahodou předcházení podobne mocně pů=
sobiti bude, z úmyslu dobrého a zláský po— kazuje slovy: destiižeby ani církve neupo=
chodíc; naditi se jest, že on vida, jak se k slechnul, buď tobějak pohon a mýtník t.. j
němu v lásce, šetrnosti, lahodě a shovíva— považuj ho za člověka od církve a pravdy
vosti schyluješ, usmyslí sobě a na pokání se docela vypadlého, jenž zarýtostí, nekajicností
dá., A tu získáš bratra t.. bližního svého.. a úplnou v bludech a nepravosteeh zabředw
Získáš jej Bohu,“jehož se hříchem odcizil a losti a zabřezlostí z církevního obecenství (io-=
s Nímž jsi jej opět napraviv ho smířil. Zí cela vyšel a se vyloučil a jak žid se po=
skáš jej pro něho samého, poněvadž tím sobě hana a publikáua či čelného štítil, tak i ty
usmyslením pokoje vniterněho nabyl a na- dále i déle s ním blížeji a sstoupeněji obr—
děje věčné spásy opět došel.. Ziskáu pak covati se zpěčuj. Židé zajisté s pohany ne=
pro tebe rovně bude, an se tobě přítelem obcovali, ani chleba s nimi nepoživajíce. 'll'íin
stane a ty nad to v takovém jednání spásu Pán“ uděluje církvi či představenstvu jejímu
svoji jsi opatřil. S velikou výhodou tedy tím moc z církve vylučovati lidi nepodajné a
během chovati se k němu budeš,
zhola úrupné, kteříž proti církevním řádům
Ale možná, že tebe oslyší a domluvě a zákonům všelijak odpor staví. S takovýrn
tvé se zepře, vadu svou uznati se zdráhaje a člověkem, velí sv. Pavel I. Cor, 5, 11., ani
tudy o napravení a smíření zhola slyšeti nechtě-= stravovati se nemáme, ano nemáme ho ani
je., Což tuto činiti? Pán velí vzíti jednoho pozdravovati 2. Je, 10. spůsobem takovýma
nebo dva k sobě nebo s sebou, aby tak v:ústech něhožby na bližné stoupenstvo se zavírati
dvou nebo tří svědkův stálo ošelz'ke' slovo t. j. dalo. To pak odlučování přikazuje Pán, aby
aby výrokem či vyrčením dvou neb tří svědků nevystučením ovce neduživé jiní křesťané se
veškerá věc potvrzena, rozhodnuta a neta-= _nenakazili a vyobcovanec od těla církve oci-=
vena byla. Rčením tím se Pán táhne k vý dělena se vida usmyslil sobě a na pokání
roku Dent. 19, 15., kdež (jakož dříve Dent-'. dal se ll. Cor. 5, 5. 6, 'l'it. 3, l_O.2. Je. 10.
it?, G.) přikazuje Hospodin, aby na výpovědi Kdo církve neslyší a ji za matku nemá, než
jednoho svědka nikde a'nikdy se nepřestá= může Boha za Otce míti. _— Jsou tedy tři
valo, nébrž vezdy a všude aby dvou nebo stupně bratrského kárání a napomáhání, jeu
tří svědkův se postihovalo. Výrok ten staro— den soukromý, když sami a sami člověka
zákonný vešel ve přísloví, jak ll. Cor. 13, 1., ubližitele napomínáme, druhý doličný, když
svědkův k tomu potřebujeme, třetí veřejný,
do. 8, 17., viděti. Slovo značí podle hebrej
ského záležitost; v ústech t. j., na výpovědi, Ostatně povinnost napomínati bratra podlé
znamená základ, na kterém věc spoléhá. a toho, co tuto Pán vece, ovšem povšechna jest,
důvod, jakým rozřešen-a býti má; svědectvím ana láska křesťanská nedá nám býti lhostej=
dvou nebo tří svědkův má utvrditi a ujistiti nými k spasení bližního, nébrž nás všelijak
se každá věc, (; niž činiti jest. Svědký dva nabádá k napomínání, aby když vně se doo
nebo tři. čítá Pán, poněvadž domlouvatele, mluva ozývá, Bůh v útrobách nevidomé
kterýž svědky k sobě béře, k těm svědkům chtění působil, jak sv. Augustin voce. Toho
přiváží; je bráti a .jich volati přikazuje ne= žádá sv., Jak. 5, 19. 20: Jestliže kdo pae
toliko, aby vinník společným těch svědků bloudí a někdo obrátí jej, ten vysvobodí duši;
přimlouváním svou vinu spíše uznal, nébrž od smrti a přikryje množství hříchů, a sv.,
aby nechtěje polepšiti se, ani hříchu svého Aug. civ. D. i, 9. příčinu, pro kterou dobří
ani činěných jemu domluv a napomenutí zac lidé zlými tu na světě skličováni bývají, na=
lezá v nedostatku bratrského napomínání a
příti nemohl.,
Jestliže ale svědkové ti ničeho u něho napravování. Povinnost, napomiuati bližního
vyříditi nemohou, tedy, velí dále Pán, řekni všelijak tedy uznává se nevyhnutedlnoubýtío
církvi t, j. představenému, přodnostovi cír— Avšak povinnost ta s velikou opatrností a
kve, nebo o těchto hned dále mluví, an dí: obezřetností vedena býti musí Gal. 6, l. vezdý
Cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno k tomu prohlídajíc, možnáoh' cíle dojíti, jenž
na nebi 118, 19. Podle místa, jež člověk ža nejiný jest, leč napravení padlého a jiných
lovanec v církvi zastává, přednosta církve, před pádem zachování. Když nadíti se úspěchu
u něhož žalovati přijde, bud' vyšší buď nižší žádného nelze, ano naopak báti se přijde,
jest, bud totiž správce, farář, bud' biskup, žeby co horšího z toho povstalo,_tedý radno
bud dokonce papež; ti zajisté jsou orgány , naději uapomínání opustiti. Mnozí předpisové
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Někteří vykladači drží, že slova ta stupňo—
vam! nějaké slov předchozích do “sebe mají.
Coz- pry JIŽ ze stejné vazby vysvítá, an jak
tam, tak i tuto země a nebe proti sobě klav

potvrzení a vyslyšení dojde, A odtud prý
Pán odvětovati nechává důvod, jak mu ří=
kají, od menšího k většímu v ten spůsob:
Když Bůh dvěma, oč ve shodě žádají, uštěd=
řuje, čím více usouzení církve své potvrdí.,
() prosbě pak tu mluví, poněvadž chce, aby
představení církve moci své rozvazevati a
svazovati nejinak než po předešlé modlitbě
užívali. Přidává: na zemi, aby tím patrněji
mocnost modlitby se zračila, že ač na zemi
děje se, v nebesích účelu dosáhá. Slova:
ačkoli prosit?: budou ohrazení a obmezenísvého
dosahují v následujících verších ve slovech
jméno moje, z čehož jde, že jenom prosbám
těm se vyslyšení slibuje, jenž ve jméno Joe
žíšovo se vykonávají, Tak věc svou vede vý=
klad jeden.
Podle jiných veršem 19., totiž dotčenými
Slovy: Jestli dva, z vás shodnou se na zemi,
očkólz'byprosili, stane se jím, Pán předkládá.
Opak toho, co byl v. 18, pravil; totiž v. 18.,
hrozné následky, jež vyobcování z církve ze
sebe vyvodí, představiv, v. 19. na obrat bla=
ženě následky pospolitosti církevní vystavuje.,
V církvi a ve spojení s ní se všecky moda
litby od Otce v nebesích vyslýchají, mimo
ni se nevyslýchají. Tak vykladatelé ti druzí.,
Podlé toho výkladu neleží důraz na slovci
dva, nébrž Pán užívá slůvka toho pro stejw
nost konstrukce, a o dvou mluví, poněvadž
již shora byl o dvou svědcích dotýkal; také
sada vyrěená v. 19. se k předešlému nepow
tahuje a tudy netoliko o samých apoštolech,
nébrž povšechně o všech lidech vůbec ano
0 jednotlivcech se slyší, anot i jeden člověk,
jestliže s církví stejnou modlitbu vykonává,
vyslyšán bývá. Nebo výminka bytedlná tao
kového modlitby nějaké vyslyšení jest pou
spolnost církevní. Dea dí Pán, že spolek
nejméně ze dvou sestává; ač by jen dva
byli, přece neminou se s požehnáním. Bou
žím, an nacpak modlitby těch, byt jich více
bylo, kteří odlišné od církve modlí se, jako
lupení “od větru odvívány bývají. Mocnost
ta modlitby se jeví zvláště při požehnáních
a posvěceních církevních, jimiž osobám a
věcem hytedlná síla. se uděluje.
Výklad tento druhý k spojitosti celé
hlavy mnohem lépe přiléhá, závěrku celé
řeči Páně v této kap., provedené obsahujíc,
ao 0 výminkách (3. d.), o nebezpečích (7,
8. $).), 0 hodnotě (10. lži.) aztrátě(15——18,)
života církevního a o Božím nás jeho účast—
nění (v. l2—ld) předchází.. Podobně sličné

dou se, a ozvláště patrno prý jest ze rčení:
Opět pravím odm, kterýmž Pán takměř vece:
Kde'dva shodnou se o věc, tedy každá věc
(a “nejenom ta předešlá záležitost) lv nebesích.

vům, která, jak již spojka nebo naznačuje,
důvod obsahují, proč Bůh řečené modlitby
vyslýchá. Příčina jest, že kde, dva nebo tří

Páně Zajisté více dle ducha nežli dle- litery
Slyšáni a vykládání býti musejí. Sr. 5, 39. el,
Aby to z. církve vyobcování,o němž Pán
mluví, ukázalo se skutkem býti veledůleži—
tým a všelijak neprázným, dává Pán apo-
štolům moc rozvazovací a svazovací: Což
kolz' svážete na zemi, bude svázáno

na nebe",

a co rozvážete na zemi, bude rozoďza'no na
nebi. Slovy těmi na rozum se dává, že ni
kdo vyobcování z církve za maličkost a ne—

patrnost považovati nemá, poněvadž soud
církve soudem Božím potvrzen bývá, Sva
zovairf a rozvazooat-í obšírného jest významu,
o čemž viz 16, 19. a znamená zákony vydán
vati, hříchy zadržovati neb odpouštěti, do
církve přijímati a z ní vylučovati, Uděluje
lPáumoc t_u apoštolům, ale dříve jí byl Pe—
trovr 16, 19. uštědřil a. jej předním v církvi

učinil; tudy moc onu apoštolé jiní nejinak
leč ve spojení s hlavou církve Petrem vyu
konávati mají, A řád ten církevní, aby apod
štolé s Petrem hlavou, a tudy biskupové
“pod dohlídkou papeže církev spravovali, pro
veškery věky ustanoven jest, až veškeren
svět sběhne v jednotu víry a dospěje ku
plnosti věku Kristova Ef. 4, 13. Viz výše 16,
16.. d,
o ten smysl mají slova rozoa'zatí a
svfízati, a že mocnost církevní se jimi uděa
luje, to za novější doby i nepřátelé církve
katolické připouštějí., A. tudy jestli někteří
otcové slov těch ke smíření se s nepřítelem,
urazitelem neb uražencem odnášeli, to se
dále toliko za potřebami homiletiekými, če
hož svoboda každému se dává. Pán právě
když byl schválil apoštolům pokoru povahou
svou obnášeti, jim důstojenství to a moc tu
uděluje. Dále se to za dvojí příčinou,jednou,
poněvadž pro vyvýšenost důstojnosti té nosi-=
tel její zvláště pokory potřebí má, aby snad
jiným nebes bránu otvíraje z ní vyloučen
nebyl I. Cor. 9,-27.; druhou, aby nikdy se
nežádalo moci církevní pro provodění vlády
a ukázání pánovitosti, nébrž toliko pro lásku
k bližnímu a pro spasení duší.,
, Věta, jenž- nyní následuje: Opět pravím
pam, jestli olea shodnou se na zemi a věc, a
zalepit poprosí, stane se jím od "Otce,jenž v neu
basech ]88t,'VČt3._či sada ta nemálo do sebe

manesnady, ač slova ta na bíledni se zdají
bytí, Nesnázi působí spojitost s předešlými.

se připojuje výklad

ten k následujícím

sl—o—

Hi;

kalous šíitští, 3—35., íldponštěnl bližnímu; hodobeusivl d didžílltličlla
V

ve ímíno moje shromáždění jsou, tam, vece '
Pán, jsem já mezi nimi.“ Církev totiž Kri l
sta v sobě chová, duchem Jeho se řídí a
s Ním nejúžeji spojena jest.; pro toto se Synem
Božím spojení církev na jisto vyslyšení se
naděje, a tudy doufanlivě modlitby svoje vy
Sýlá skrze Ježíše Krista.
Ale což znamená rčení: Vejme-no Ježíše
shromáždí-Snu býti? slova shromážděn, sebrán
býti (tak se přeložiti musí a nedobře přel.
stará mají sbercí se) značí shromáždění či
sbor církevní, tak že již v samém řeckém
slově nwm/nával církevně spojení se vyja
dřuje; kde dva nebo tři shromážděncí, sbor-.
nící jsou neb nalezají se, Act. 20, 'Z. 8. sr.
Act., M, 37.. tam jsem mezi nimi.. Spojka
ve či na (jméno moje) značí záměr, cíl a
konec shromáždění toho; shromážděn býti na
Krista jest, shromážděn býti na Něho co
základa spojidlo, bez něhož se stavba roz-=

padne, an jest Kristus kámen úhelný Ef.
12, 20; shromažděn býti na jméno Kristovo
jest tedy toli, co v církevním spolku státi.
Kde v tom smyslu se lidé sestoupili, tam jest
Kristus mezi nimi svým duchem, jímž cír
kvi přístojí, ji vede, řídí, učí a spravuje,
aniž kdy jí opouštěje. Tudy sv. Cyprian
(unit. ocel.) vece: Kterak může druh s dru

2332

korná duše tu má, do sebe povahu, že se ne=
cpovažuje sama s Bohem jednati & bez rady
& přiSpění jiných jistou býti se nedomnívau
Pán toho žádá; nebo nepravil: kde jeden
jest, tam jsem já, něbrž kde alespoň dva
jsou, tam jsem já„ Tím vyjevil nám, že ni=
kdo sám o sobě bez rady a správy církve
na darech od Boha obdržených sobě zaklá=
dati nemá,. Podobně i jiní světci; mezi ním
miž sv. .leronym allegoricky vece: Když
duch, duše a tělo se shodují, aniž různou vůlí
od sebe se dělí, tehdá obdržuje člověk to, čeho

ode Pána žádá; nebo není pochybností, že
prosby t_q dobry jsou, kdež tělo te'hož co duch
ža'da'. Odkazují pak při tom sv.. otcově na

výrok písma svatého Eccli. 25, l. kdež čte-=
me: ve třech věcech má zalíbení duch můj,
kteréžto schváleny jsou před Bohem i před

lidmi; svornost bratrů, milování blížních a
muž a žena dobře se snášející.
Poněvadž ale Pán tak svornost porou=
čel a schvaloval, výšeji pak v'. 16. o urážo

kách mluvil, bez jichžtc odpuštění svornost
obstáti nemůže, tedy Petr vznáší na Pana
otázku:

21, Tedy přistoupiv k Němu Petr
rekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně
hem shodovatí a sjednávatí se, nesiednávaje bratr můj a odpustím jemu? Zdali do
se s tělem církve? A kterak mohou se dva
sedmikráte? 22, Dí jemu Ježíš: Nea=
nebo tří ve jméno Kristovo shromáždítí, o pravím tobě do sedmikráte, ale do sea
níchžto se ví, že ode Krista a církve Jeho
odloučení jsou? Pán v církvi sve' mluví a k . dmdesátikrate sedmkrát, 23. Protož pom
těm, jenž v církvi jsou, mluví, že budou-li dobno jest kralovstvi nebeské člověku
shodní a sjednání, od Boha čeho jim po= králi, kterýž chtěl počet klasti se slu=
třeba obdrželi mohou. Aby pak někteří nee
natahovali slov těch ke bludným smyslům,

pokračuje týž světec: Když Pán velí a slíbí,
že kde dva nebo tří sebrání jsou ve jménu
Jeho, tam On přítomen jest, tedy neodlučuje
lidí od církve, ješte sám církev založil, nébrž
schvaluje jednotu myslí a ukazuje, že více
shodnou modlitbou několika lídí od Boha

žebníky svými.

24.. A když počal _po=

čet klásti, podán jest jemu jeden, jenž
byl dlužen jemu deset tisíc talentů.
25, Když pak neměl ěím zaplatiti,

roz-=—

kázal jej pan jeho prodati i ženu jeho
i děti ivšecko, což měl, a zaplatiti.,
26, Padne, ale služebník ten, prosil lho

vyprosíme, než nesvorný-mí modlitbami vel-=
rka: Poshověj mi, a všecko zaplatím
ke'ho množství.. Velí tedy, abychom pokojní
a svorni byli v domě Božím a kteří jední-m tobě.. 27. ][ slitovav se. pán nad sluc—
jsme napojení duchem (vece týž sv. Cyprían žebníkem tím propustil jej a dluh od=
or. dom.), abychom te'ž jedné myslí byli.
pustil jemu, 28. Vyšed ale služebník

Leč v posledních větách sv.. Cyprianjiž
přechází od výkladu ku praktickým potře-=
bám a užitkům slov Páně, jak zhusta iuji—
ných otců nalezěmo, kteří ve slovech těch
„Páně mocnost svorně modlitby ablaženě ně,-=
sledky svorně mysli shledávají. Tak Origin
nes praví: Jako při hudbě není-di shody a
souzvuku, posluchatel neběře kochání, tak
Bůh na modlitbách, nejdou—lizmysli
svorně,
VIV
žalíbení nemá. Tudy dí. sv. Jan Krízný: Po=

ten nalezl jednoho ze spoluslužebníkě
svých, kterýž byl mu dlužen sto de=
horu a uchopil jej rka: Uplat, cos dlu==
žen. 29, i padna spoluslužebník jeho
prosil ho rka: Poshověj mi, a všecko
cplatím tobě. 30. On ale nechtěl, něbrž
vsadil jej do žaláře, až by zaplatil dluh,
bil, Uzřevše pak spoluslužebníei jeho,

%d

klamné Will, 28—35. ddponšíění bližnímu ;. podobnosti: o dlužnioíoha

co se dále, zarmoutili se velmi a šedše
pověděli pánu svému všecko, co se bylo
stalo, 32. Tehdy povolav ho pán jeho
dí jemu: služebníče nešlechetný, veške
ren dluh odpustil jsem tobě, poněvadž
jsi prosil mne. 33., Zdaliž jsi tedy ne
měl také. ty smilovati se nad spoluslu
žebníkem svým, jakož i já nad tebou

smiloval jsem se? 34, A rozhněvav
se pán jeho odevzdal jej mučitelům,
ažby oplatil veškeren dluh.. 35, Tak i
Otec můj nebeský učiní vám, jestliže
neodpustíte každý bratru svému ze srdcí
svojich.
Jak jsme pravili,povstala otázka Petrova
rozvážením, jak by svornost při _urážkách
zachovati se “dala. Jiní ale jinou souvislost
nalezají a odkazují na slova Páně u Luk.
]l'?, 4., kdež“ Pán

sám

učí:

Zhřeš—í-li bratr

tvůj sedmkrát protžvtobě a sedmkrát-lí se za
den obrátí řka: Zelím toho, odpusť jemu.
lPraví tedy ti vykladatelé, že Petr uslyšev
nauku tu a ujav se řeči Páně tudíž klade
na Pána otázku, zda, co dí Pán sedmkrát,
slovně se bráti-má? Babínizajistě času toho
počet odpuštění urážek zaden na tři usta=
novovali, podle toho co se čte 0 trojím počtu
Am. 2, 1., kdež o trojí nešlechetnosti, dob..
33, 29., kdež o trojím vysvobození řeč jest,
se v tom řídíee. lPán odpovídá: Ne sedm-
krát, nébrž sedmdesátkraít sedmkrát. Podle
obyčeje u Hebrěů, že v určitých číslech mlu
více, když počet zvýšiti a zvětšiti chtěli,
týž počet umocňovali, očekávali bychom ode
lPána: Nedím sedmkr,át nébrž do sedmikrcíí
sedmkrát. Leč to Pánu málem býti se zdálo
a pro větší důraz desetinu přidává řkazsedm=
desátkráte sedmkrát, či čtyrystadevadesát—
krát odpustiti máme za den uraženi byvše
t. j. ovšem po každé, kdy jsme uraženi byli.
Nebo- jak dí sv. Aug. (serm. 15. dv. d,)z
Jelikož Kristus tisícera “Máchův našeď, oe=
škery odpustil, nemáš ani ty milosrdenství

kdyby zločincové a přestupníci neměli tre-»
stání býti. Což vysvítá již z toho, že Pán
maličko výše právě byl apoštolům moc onu
trestati, pokuty ukládati a z církve vylučoo
vati udělil..
Ale slova, kteráž sv. Lukáš na ždruhém
místě přidává, "nesnáz nějakou “působí. lDí
zajisté: Jestli sedmkráíe zlzřeší proti tobě a.
sedmkrát se obrátí řka; Žel-ím toho, odpusť
a promiň jemu. “Vidí se tu, že odpustiti je=
nom tehdy přijde, když urazitel urážky své

pyká, ješto přece písmo všadyktomu vede,
abychom bez takove výminky odpouštěli, jak
Výše Math. 6, 12. 15. Uhodíme tu na prac
vou cestu, ujmeme=li za to, že Pán výminku
onu u Lukáše klade toliko pro vylíčenítoho,
co žádoucno a čeho na uraziteli vyhledává
se, má-li mu také u Boha prominuto býti
provinění jeho, že ale nevolí přidánímtévý
minky staviti naši hotovost, nesčíslněkrát ode
pouštěti, jakovéž právě od nás vymáhá. Nad
to sluší rozdíl činiti mezi odpuštěním sou=
kromě urážky, a odpuštěním urážky veřej=
ného řádu., Tamto odpouštíme, když se láa

skou ke člověku urážci nakloníme, na urážku
nedbajíce a mimo pamět ji pustíce; a ta-:
kove odpuštění se nám od Pána všelijak a
naprosto přikazuje., Odpouštění ale ono
druhé záleží v nežalování na vinníka, v ne=
udávání ho, v nevydávání na něj trestu; a
tím spůsobem pr'omíjeti tenkráte máme, když
ubližitel pyká toho, v čem byl se provinil;
nebo tam Pán směřuje, aby člověk bratr
nebyl církvi co přestupec donášín, “lečby
soukromě a pak mezi dvěma nebo třemi
svědky kára'n byv zarytě ve hříchu ostávai.,
Velením svým sedmdesátkrát sedmkrát ode
pouštěti nevyzdvihuje Pán domluvy a káry
či kázně oné, již na hoře v. 15. poroučel,
nébrž jí v celé platnosti nechává, aby bratr
napravcn a jiní před uraženími ochráněni
byli. Zapomeň na urážku, vece sv. Aegna
stín, ale nezapomínej na ránu bližního; tu
zajisté zahojiti a ulěčiti vynasnažuj se.
.
Podobenství, jímž Pán nauku o vin a
urážek ochotném odpouštění vysvětluje, o
ukracooatí, _an apoštol vece (Ef. 4, 32,): Od— sluhovi totiž, jemuž král nesmírnou sumu pe=
pouštefjte jak z“Bůh ve Kristu odpustil vám. něž odpustil, ale uzřev jej se spolusluhou
V čísle sedmkrát sedmdesátlcrát naráží svým pro nepatrný dluh tvrdě nakládati, do
Pán na týž počet pokut, kterými se hrozí vězení jej vsadil, podobenství toto dilne, jak
těm,jenžby Lamecba usmrtili Gen. 4, 24., čímž překrásno jest, tak dle smyslu na bíledni
jak sv. Hilarius doličuje, namítá se pravda se vyskýtá, že výkladu téměř můžeme lišiti
tá Rom, 5, 20., že kde rozhojníla se nepravost, se, zvláště an lPán ku konci sadou: Tale
tam se rozhojnila z“milost..
Otec vám učiní, tak vás potrestá, neodpustí=
Samo sebou zřejmo jest, že se jedná tu teulí ze srdce ublížitelům svojim, výklad nam
o soukromých urážkách a jich odpouštěnich skýtá. Zřejmo jistě tudy jest, že král jest
a že není tu řeči o veřejném v státě a círn Bůh, služebník, jenž mu náramnou sumu
jm řádu, kterýž by ovšem obstát-i nemohl, peněz dluhem byl, jest člověk hříšník, jenž

ííařonš Witt, Šli—333.adsouště i bíížnímn: podobenství o diužnioioín

pro hříchy svě nekonečnou vinou proti Bo=
hu jako nějakým nesplatným dluhem se ob
těžuje, a ovšem příčinu má, aby prosil (Zalm.
142, 2.2) Nevoházej v soud se služebníkem svo
jím, nebo před Tebou nebude nikdo spravedlio
nalezen. A Zalm 39, 13.. Obklíčily mne zloby

bez počtu a nepravosti uchvátily mne, aniž
jsem jich přehlrfdnoufi mohl; rosmnožíly se
nad vlasy moje. Spoluslužebník jest bližní,

jenž urazil jej, která urážka ale nepřirov
naně malá jest, přilíčímenli ji k dluhu, jenž
pánovi onen sluha dlužen byl. Což znamená,
že veškerý urážky, jenž se nám od lídídějí,
nemohou nijak v přirovnání vejíti snrážkou,
která se od nás Bohu stává.,
Hlava toho jest, že Bůh neodpustí nám,
jestliže my ubližitelům nepromineme, cožtím
spíše, lehčcji a ochotněji od nás dáti má se,
poněvadž břichově naši proti ]Bohu nesčíslni
a nekonečně velicí jsou, an naopak urážky
ode bližních nám učiněné jsou nad míru
levny a nepatrný.. To jsou hlavní tahové,
-jenž ke smyslu odnášejí se; ostatek přidáVá
se pro lepší věcí dotčených vytknutía hlubší
pravdy dolíčení, aniž na významjich dotírati
a oň hádati se potřebí. Ač zajisté k vylía
čení a upravení celku paraboly to ženy a
dítelc dlužníkooy'cb prodání patří, přece při
výkladě nemůže a nemá se to obracet-i na

nějakou nácku, jakoby pro hříchy otcovy
žena i děti odbývati musely; nébrž tím se
jedině velikost pokuty naznačuje, Dovžda'nž
se ode sluhů podobně na Boha vševědoucího
nepřipadá; ale však dobře to, co se o zá=
rmut/bu spoluslahů dž, vzato jsouc ze života,
může svou měrou u výkladu obráceno býti
na sluhy t, j. anděly asvaté vnebesích, nebo
jakož oni se radují nade hříšníkem pokání
činícírn a za něj orodují, tak nad nepravostmi
zarmouceni jsou a Bohu stížni pro ně bývají
a tudy takměř žalují na ty, kteří se ubližia
telům odpouštěti zdráhají,

l

deset,_.„ti,síc._..._.,ta1entu(kteráž

suma

přichází

Esth. 3, 9.) jest náramný, necht již talent
starohebi'ejsky', syrský aneb atticky' rozumía

me; mezi vykladateli nesnáší se, který ze tří
těch tuto bráti se má. Podle toho, že v náv
sledujících verších Pán o denárech, tedy 0
penízi attickém a _neojsiklích mluví, ovšem
i tuto

o tal,_e,n_„_t„u__a,tti_cl<ém
slyšeti

přijde;

he=

brejské talenty již vyšly z užívání a syrské
nebyly již známy. Talent má 60 min, mina“
sto denárů, tedy měl talent 6000 denárů, a
deset tisíc talentů činí šedesát miliónů-de=
nárů, Vezmeme—lidenár po dvacetníku stříu
hra, tedy činil dluh ten asi dvacet miliónů
zl. stř, našich peněz, Dluhu toho sluha ten
podle slova řeck. dáauoe v. 27. půjčeníin

nebo nějakým uložením nabyl, maje pánu
svému veškerý potřeby co měnec nebo pe=
něžník jeho opatřovati. Když ale měl počet
klásti a peníze vrátiti, nalezen jest nedosta=
tečen.. Prosí tedy nakolenou a slíbí, že vše=
cko zapraví, ač dobře věda, že mu to nebude
možno; slíbí ale naděje se, že časem svým
skrze přátely pána oblomí, Leč pán kázat
jej, ženu a: děti jeho a veškeren statek jeho
prodati a; zaplatiti. Pokuta ta se řídila dle
starodávných právných poměrův, podle kte=

rých dlužníci s rodinou i se statkemzdluhů
svojich věřitelům právi býti museli, mohouce
pro zapravení dluhu prodáni býti, i sám

zákon mosaický Lev. 25, 39. dovoloval věři
' telovi dlužníka sobě za otroka či služebníka
vzíti, ažby dluh odsloužil, a Exod, 22, či.-se
dovoluje zloděje prodati a ztrženýrni penězi
náhradu sobě učiniti, A příklad tvrdého toho
zacházení spatřujeme 4, Beg. 4, 1. 7., kdež
vdova touží prorokovi -Eliseovi, že věřitel
dva syny její sobě za sluhy dluhem uiíti
chce. Nad to pak jiná. mnohem přísnější
práva, zvláště ve východních krajinách za
dob starších panovala. Leč přecepřes to
všechno pokuta ta bezpřemna byla, pováží=
Toli vůbec o smysin té nevyrovnané pa,-= me—liobzvláště, že člověk ten, jenž takovou
raboly. Leč přijde nyní podrobněji některé sumou zadlužil se, velmož byl, který vychoa
věci rozebrati. Začátek podobenství slovem ván byv ve vší hojnosti a všem pohodáln
Protož úzce nauku paraboly ku předešlému života navyknuv nyní všemu tomu .výhost
pojí: Proto t., j, pro tu svrchovanou povin dáti a za otroka i s rodinou, což tím bolest=
nost smířenlivosti děje se v království nebe= něji, prodán býti měl, Protož padem klaněl
ském tak, jako se v parabole, kterou před— se pánu svému (tak text řecký n'gooexóesa
ložím vám, dále., Připodobňuje se říše krá-= ač lat. m. ado'rabat stojí orabat) prose ho,
ipvi, věc osobě ve smyslu, o němž 13, 24. aby poshovení s ním měl, načež Pán dluh
Ze pouze služebníci v parabole se jeví na odpust-il jemu. Dlužník jenom poshovení pro:=
proti králi, jde odtad, že lidé všickni bez sil, chtěje všecko (ač nevěda odkad a kterak;
rozdílu k Bohu nejsou než sluhové; ač jiní nebo zajisté na svou nemožnost zhola zapo-=
smýšlejí, že v tom Pán prohlídal k řádu v menul) zapraviti: "Pán více ve své lásce a mi=
říších východních obyčejnému, kdež veškeři losrdnosti učinil, a nemožnost to jeho po=
i nejvyšší státníci nejsou leč sluhové despoty, znávaje všecko prominul jemu..
JDlub, jejž dlužen byl první služebník, l
Ale nevděčník ten zatvrzelec potkay. po
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Édatonš killall, Živá.

ddpouštěni

bližnímu: podobenslvi

o. dlužnícicli.

židli, í—“"—Š:

se Spoluslužebníkem, jenž mu sto denárů, ; slova Páně závěrečná, jimiž nám vyhrožuje,
asisto dvacetníků čili asi třiatřicet zl. stř. že Otec nebeský stry'ně přísně naloží s námi,
našich peněz, dlužen byl., tudíž na něm pem jestliže neodpuslz'me ublížítelům svojím z toho

nize ty násilně vymáhal, a když on zaplatit
nemohl, přese všechnu jeho prosbu do vězení
jej vsadili poručil, či raději, jak evangelium
pokládá, do vězení jej sám vsadil, zhola ne
šetře práva veřejného římského, podlé něhož
třicet dní hojemství dlužníkovi se dávati
mělo, načež teprv věřiteli dlužníka uchvátiti
a v okovy položili se dovolovalo. Srovnáme-li
dluh první s dluhem druhým, nalezneme., že
tento k onomu se má co jeden krejcar asi
k desíti tisícům zl. stř.; byl tedy asi šestkrát=
stotisící díl dluhu prvnějšího, holá a pouhá
balatka u přirovnání s ním, a tudy tím spíše
dluh ten prominut býti mohl a měl, zvláště
za čerstvé paměti milosrdenství ode pána
uděleného.. Proto Pán jeho dověděv se toho
rozhněval se a osupiv se naň dí: Neměl
jsi, an jsem tale“prominul tobě, též balatku
a šarapatku onu spolusluhovi odpustiti? I

srdce. Hrozná slova! vece' sv. Augustin; kdo
hromem tím obuditi se nedá, ten nespě, ten
na věky mrtev jest. Bylo však hrozby té
potřebí netoliko pro pravdu Boží, aby nám
zjevena byla a nám- spolu patrno se stalo,

jak Bůh._.stová_.solo „bližního a_qsmiřsní ielnoa

nébrž pro tvrdost srdce lidského, jenžto se
urážky odpustiti Zpouzi a všelijak tomu se
protiví; tím jenom hromovým zvukem tvr=
dost srdce našeho oblomena a zrušena býti
mohla.
Ostatně smířenlivost jest ctnost právě
křesťanská a Kristus jí toliko s nebe přišed
vyučoval co dříve ode světa nepoznané. U
starých něco toho bylo, ale stín toliko pravé
ctnosti se u nich vyskýtá. Vítěz přemoha
nepřátely a je docela zbraně a zbroje zbaviv
v tom pýchu svou kladl, že nepříteli tak pře“
možonému odpustil a se v lásce k němu na—

klonil; ale odpustiti dříve, než jsi nepřítele
pravil dluh. Tím nerozumí se, jakoby Bůh překonal a ponížil, toho _upohanů nenalezáme.
Ještě povážení hodno, že Pán dí: Otec
jednou odpustiv za totéž provinění na člověka
znova pokuty uvaloval, ana vina jednou od „lůj a nedí- otec nás? poněvadž kdo nende
puštěna pro vezdy odpuštěna zůstává a bez= pouští bližnímu a bratrem ho nemá, nemůže
želni jsou darové Boží Rom. 1, 29. Ale hřích míti Boha za Otce. Posléze dí: že ze srdce
ten služebníkův nový, ta tvrdostata nevděč odpustiti máme, čímž na rozum dává, že na.—=
nost jeho byly tak veliky a náramny, že vina pohledné a postavné smíření, při němž ne'—=
ředéšlá nadvážena byla. Poněvadž pak ten jaký zálusk vozdy v srdci ostává, u Boha
služebník nešlechetný v okovách trvaje žá neplatno a bezcenno jest.
dnou měrou dluhu svého zapraviti nemohl,
Někteří parabolu tu obracujína celé člo=
tudy mu naděje, žeby kdy z vězení prepn— věčenstvo, pokud od Boha odpadlo a smrti
štěn býti mohl, vymizela; pravdivý to obraz _se vydalo a nemá čím by se vykoupilo;
pekla, jehož oheň nezhasíná a jehož červové ovšem ale Kristus zapravil dluh ten a tudy
neumírají Mark.. 9, 47.. A tu pozorují svatí lidstvu milost Boží vymohl a vyzískal.
Různočtení i tuto nepatrna jsou a prá
otcové, že člověk tak nekolný a nekajný ne
může jinam octnouti se, lásky a božnosti či vem jich pominouti můžeme. V.28.řeckýtext
podobnosti k Bohu nemaje; výminky k Bohu místo 3, za čte si u doslovně, jestli co dlužen
se dostati zbaven jsa, nemůže nikdy vyni— jsi; leč rčení to vyšlé ze zdvořilostipostupem
knouti z okresu věčné bídy, svému smýšlení času dostalo významu slova 87:4což, a tudy
a své povaze docela přiměřeného, podobně vulgáta vykládá je dobře quod.
Byla ale již docházela doba pobývání
jak ryby ve vzduchu a ptáci v moři žíti ne=
mohou.
Páně v končinách galilejských, ana se blíw
Přísný to to trest ale spravedlivý, a každý, žila chvíle ta, v níž Pán měl za lidi umříti.
v němž dost málo citu spravedlivosti nalezá 'l'udy se podával do Juděy cestou,o níž dále
se, chválí jej.. Ale hrozněji pro nás znějí jedná svatý Matouš.
v_i/daljej lcatanům a mučitelům,

až by za=

Hlava Xllšó
Cesta Páně Zajorďďnz'm do Jeldska, 3. Otázka"
l., l stalo se, když dokonal Ježíš
0 nerozlučnosti manželského stavu, 12, po= řeči tyto, odebral se z Galiléy a při
nzbuzenž ku panictví. 13, Požehnání dětem
šel do končin Judských Zájordánim, 2.
cla-ne'.16. Odpověď mládenci bohatému o
l
následovali Ho zastupové mnozi. a na
cestě spasení a 21. o dokonalostí. 27. O
odplatě věčně/ao života..

zdravil je tam,

klarinet

lili-“Š, E“"Gaem

jde ramena

do lucinka; © nefozíučnosti manželství.

O cestě této Páně nemalá otázka zabíhá, následoval, nikdá bez odplaty mu to nevy=
která však na štěstí ani veliké váhy do sebe _šlo a dosahoval toho na duši i na těle, čeho
nemá, ani tak nesnadna, jak se některým se jemu nedostávalo, Tak i tuto; za Jordá
vidí, není. Nejprve jisto jest, že cesta ta nem se Pán tím spíše propůjčoval, že se
není tožná s cestou, o níž Luk. 9., 51., ani tam žádného naclužití a žádné kramoly obá=
s onou Luk.=?, li., néhrž sMatoušem tu po vati nebylo, jak jsme již výše byli dotkli
tkává se Lukáš teprv 18, Sl, při slovech: Byla však i tam v tom Páně zátišía ústupu
Poial pak Ježíš doana'ctem a voce jim : Aj nástraha jemu činěna.. Nebo jak evangelista
vstupujeme ďo Jerusaléma atd. U Jana evan— dále vykládá:
gelisty nalézali někteří cestu tu v kapitole
3.. l přistoupili k Němu fariseově
10, 40., ale na ooo jest, že Pán pout' onu
do Zájordání u elana na dotčeném místě pokoušejico l—loa řkouce:
Sluší=li člo—
koná z Jerusaléma a sice na čas nedrahný, věku propustíti manželku svou ze kte—
VIV'
na našem místě ale u sv. Matouše cestaona
rékoli
priciny?
zk íln pak odpovidaje
se z Galilěy stává. S jediným Markem 10,1.
[řek]
jim:
Zdali
jste nečetli, že Ten,
sbíhá se tu sv., Matouš, od něhožto ale také
jenž
učinil
člověka,
z počátku mužským
místo naše světla dosahuje, ač jestliže běž
ného čtení řeckého následovati chceme Toto a ženskou je učinil., 5. a řekl: Protož
zajisté má. Mar. 10, l.: A odtud povstav opusti člověk otce a matku a přidrži se

přišel do končin júdskýoh

skrze Zájordcínz'

dui coíi náporu:coíí [00602me Novější kritikové

kladou místo skrze slůvko a, čtouce dle nej
lepších rukopisů: mt nápad!atd., tak že přea
ložiti přijde: přišel do končin judských a do
Zajordánz'. Ale jakkoli o pravosti čtení sou
díme, to vezdy jisto jest, že ode dávna věc
tu sobě tak představovali, že Kristus netak
do Zájordání, něbrž skrze Zájordání do dud=
stva se odbíral, tak že spojka a jest částicí
výkladnou značíc toli co: a sice; přišel Pán
ku končinám júdským a to do Zájordání, Saa
marie na pravo zanochav. On totiž tento—
kráto do Judské krajiny se nebral skrze Sa
marii jak jindy, na př. Luk 9, 51., nébrž ce—
stoval Zájordánskou krajinou do .lorusaléma,
při níž jak druzí poutníci dvakráte Jordán
probřísti musel. Byla to předcházka před
cestou k utrpení předevzatou, o níž Matouš

manželky svěabudou dva v jednom těle.
6.. A tak již nejsou dva, něbrž jedno
tělo; což tedy
rozlučuj.

Bůh spojil, člověk ne—

Otázku předkládají Pánu o manželském
rozvoduhponěvadž otázka ta ve školách tehn
dejších Zidů zhusta přetřásána bývala, k
denním a tak říkaje k horoucím otázkám pa
tříc. 'Dvě strany sobě protivné a na roz
míškách mezi sebou se povahující o té
otázce povstaly, obě na slova písma svatého
Dent., 24, l.. se odvolávajíce. Praví tam Moj—

žíš, aby mu., jenž prepustiti manželkuhodlá,
poněvadž na ní nalezl nějakou ostudu-.,mrzlcostči

šereď naukou, jí dal prepustný list, Nesnáz

veskera se pohybovala o slovo mrzkosi' či
hanebnost a jedna strana, škola Hillelova
nížeji 20, 17. mluví. Slova clo krajin či kon— totiž, rozpustné slovo to berouc velkého práva
čin Judských cíl a konec cesty Páně, slova manželovi udělovala libovůli jeho všelikou
Zájordánžm ale směr udávají, ve kterém uzdu prostranujíc a ženu pro jakoukoli neo
cestu dotčenou konal.
libost propustiti dovolujíc. Přísnějiaostraž
lPodlé jiných vykladačů by se byl Pán něji sobě vedla strana druhá., škola Sama-=
bral do končin Judských a do Zájcrdání, což jova, která hanebností onou cizoložství roz
prý k Jo. 10, 40. těsněji přiléhá. Leč ač uměla. V takovou nesnáz, za kterou se
jistoty v té příčině sotva lze dojíti, poněvadž mezi sebou vespolek hašteřili, chtěli fari
sv. Matouš jenom vesměs a neurčitě okol— scové také samého Pána uvésti a tudy na
nosti místa a času udává k otázkám důleži— Nčho tu otázku vznesli za to majíce, že,
tějším prohlédaje, přece s posledními vyklan= jakkoli odpoví, přece vezdy buď onu budí
dači nemůžeme souhlasiti, čehož příčinu jsme tamtu stranu urazí. Ale jakkoli strojena byla
jejich nástraha, Pán podle moudrosti své z
maličko výšeji právě udali.
těch léček vynikl. On se totiž táhne ku pů“
Obyčejně chodili za ]Pánem zástupově
a tudy čteme i na tomto místě, že Ho ná— vadnému založení stavu manželského v ráji
sledoval lid mnohý, že nemocné-jejich uzdra a' tím úskoky jejich v niveč uvodí. Praví
voval a spolu že je vyučoval, jak sv. Ma— totiž: Zdali iste nečetlr', že Stvořitel člověka
rek 10, l. dokládá. Příslovce tam potahují hned na, počátku stvořil nejednotlivce, nébrž
někteří na Júdsko, jiní na 'Zájordání, což mužského a ženskou a pravil: Proto opustí
se bližším a místnějším zdá býti. Kdo Pána člověk otce z“máteř a přilz'pne k manželce své
Evang. sv. Mat.

“u
li

.q

258

Šíletenš ldlt, l—s. (tl norosluěsosll manželství.

a'buclou jedno tělo. Nejsou tedy dva, něbrž
jedna pleť či jedno tělo jsou., Odpověď svou
počíná s domluven nějakou: zdali nečetlí
jste, nevíte-liž vy,jenžto se známostí písma
tak velice honosíte? Sv., Marek sice odpo=
věd jinou udává, an píše, že lPán otázkou

touto se pronesl: Což vám Mojžíš přikázal?
Avšak v tom se nepotýká Marek s Meteo-=
šem, nébrž za to míti sluší, že Pán obojí
otázku za opověd dal fariseům. Nejprv se
tázal dle Marka: Což vám přikázal Mojžíš?
když ale oni-odvětili, že Mojžíš dovolil list
propustný ženě dáti, tedy Kristus přidal to,

že"již nejsou a nemají býti dva člověkové,
nébrž člověk jeden, jehož tělem takměř mau
želka a duší manžel jest, K tomuto sjednoa
eenému životu směřovalo hned to vynětí že=
hra z těla Adamova a ustrojení ho v tělo
ženské; k tomu směřuje uspořádání Boží
hned na počátku uvedené, že ani Adam sám

ani sama Eva k zachování rodu lidského
nestačí, nébrž obou potřebí jest a tak ona
původně těla jednota, jíž žena povstala, se
neustále Opakuje. Z toho již samozřejmě
vyplývá vývodek, jímž Pán onen prvotný
účel manželství znova vytýká, že totiž; Nea

co Matouš má: Nečetli jste atd. Načež feri— jsou dva, ne'brž jedno tělo. Z toho zase ne-=
seové opět namítali: Proč tedy Mojžíš velel vyhnutedlně jde, že manželský stav neroz.=
lučitedlen, nerozvazatedlen jest, což Pán
dáti list propustný?
Troji věc zahrnuje se v té Páně odp0= ještě zvláště vyjádřuje an dí: Uo Bůh spo—=
vědí.. Jedna jest ten příběh o vzniku a pů jíl, člověknerozluční; nedí: fy, jež Bůh spo-=
vodu stavu manželského; druhá jest násle— jil vplurálu, nébrž; to co Bůh spojil v sin
dek téhož původu hned na začátku v ráji guláru, poněvadž nadesýlá, že nejsou dva,
poukázaný; třetí jest vývodek ode Pána na néhrž jeden člověk. Co Bůh, vece, sloučil,
toho člověk nerozlnčuj; rozlučnje ale ten,
dvojí předeslane věci osnovaný.
Původ manželství spoléhá na ustanovení kdo ženu svou po jiné baže propouští.
Božím, že Bůh nechtěl, aby jedním ostal
Takto Pán vyhnul úskokům jejich, přímé
Adam, aniž mu více žen přistvořil, aby je odpovědi nenděliv, ale důvody navrhnuv, z
dné se nabaživ druhou sobě“ vyvolil, nébrž nichž odpověd jeho sama plynula tou mě=
stvořil je dva, z jednoho Adama druhou Evu rou, že proti ní výmluvy nebylo, anot na
vyvodiv; stvořil je mužského a ženskou co spořádání Božím a na slově jeho spoléhala.
dvě k sobě patřící a sobě vespolek náležité Propuštění manželky jest proti přírodě, an
a ovšem nikoli dva jednotlivce, kteří by se jedno tělo roztrhává, a jest proti zákonu Bo=
jenom náhodou byli sešli, Opětpodle libovůle žímu, poněvadž Bůh přikázal, aby člověk
sebe ostaviti mohouce. A. proto již Adam rodičů zanechav manželky se přidržoval.
Mohli a měli na té odpovědi přestávati
pravil vytržením nějakým prorockým nad
chnul: jsa: Tudy osla-ví člověk otce i matku
fariseové; ale taková byla již doby té rozpása=
a přilne k manželce své.. Slova ta, jež Gen. nost a rozešlost mravů, tak zavládl obyčej
2, 34. od Adama pravena býti čteme, tuto manželky po libovůli propouštěti netoliko u
Pán od Boha řečena býti praví, poněvadž pohanův, čehož nám ohledem na cizoložné
jak již Augustin (gen. lit, 9,19.)vece, Adam jejich boh-y a bohyně ovšem dívno býti ne—
to proročím duchem od Boha jemu uštědře může, nébrž i u lidu Božího,. že, zdálo se,i
ným mluvil, an mu Bůh zázračným spůso= sama ta idea o prvotně manželského stavu
bem zjevil, k čemu ten skutek Boží moci, jednotě, ač v písmě zřejmá a zhusta i v
stvoření totiž Evy ze žebra jeho, cílía smě-= obrazích opakovaná, téměř byla vymizela.
řuje. Tak úzký a těsný jest svazek manžel— Tudy se ani fariseově nespokojovali. s odpo—
ský, že se jím vazba jinak nejútlejší a nej—= vědí Páně, nébrž novým dorýváním nalé
přirozenější, poměr mezr dětmi a rodiči, trhá, ' hali. aby netoliko nemravný obyčej svůj za.
poněvadž by se jinak účelu nedosáhlo, pro stávali, nébrž aby v novou nesnáz Pána
nějž stav manželský ustanoven vjest. Tudy uvedli a Jemu snad také u Heroda Antipy,
sepraví k nevěstě či choti té Z, 44, 11,5 jenž propnstiv manželku cizoložně Herodiadu
1873/5dcera, zapomeň na rod svůj a na dům ' pojal, protivenství a nepřízeň spůsobili; zdá
svůj a požádá král sličnostz' toe'. Jsou se zajisté, že otázka ta v zemišti jeho na
zajisté jedno tělo; tím jsou na proto, že Pána vznesena byla, Praví tedy fauseové
byla žena vzata z

boku

Adamova -— ne— ku Pánu:

bot vece budou jedno tělo, aniž ohledem die
tek z otce a mateře zplozených, kteréž oboo
7, Dějí Jemu:
Což tedy Mojžíš
jiho rodiče účastni jsou; nébrž pro slouče
nost jejich tělesnou a duchovnouo Tělo či rozkázal dáti lístek rozvodný a pro—»
plot u Hebréů. klade se nejednou místo pustiti? & 'Vece jim: Mojžíš pro tvrdo—
člověka Či místo osoby; dí tedy výrok ten, srdí vaše dopustil vám propustiti man—v

na

tietoiiě Xin Šimša.© nekonečnosti manželství

želky 'své, z počátku ale nebylo tak, 9.. :
Pravím pak vám, že, kdokoli by propu—
still manželku svou, leč pro smilství, a
jinou by pojal, cizoloží, a kde by pro—

puštěnou pojal, cizoloži
Proti očitým důkazům Páně staví íaři=
seové vážnost Mojžíšova, podle nížto rozlu-=
čování manželství zákonité povahy došlo. Po.=
pirati věty Páně nemohouce přece namítají,
že podle Mojžíše výjimky některé býti aně—
kteří odehodkové od onoho příkazu o neroze
lněnosti připustiti se musejí. A ovšem že
právě proto mu otázka předložili, aby vy—
stihli, kdy a jaké výminky o věci té by dle
soudu Jeho zabíhati měly.; Proč tedy, dějí
oni, Mojžíš přikázal propustný lístek dáti ?
Pře'kcízal, pravi oni, poněvadž Mojžíš o věci
té zvláštní výše dotčený předpis vydal, ač toliko
vněm propuštění manželek předpokládá seje
obmezuje. Tudy Pán ve své na to odpo
vědi voce, výrok jejich opravujíe: Pro tor-=
dost srdce _vašeho dapustil, dovolil Mojžíš
ženu propuštz'ti; z počátku ale nebylo toho.
Stala se, vece Pán, výjimka, ale ta výjimka
učiněna a dovolena toliko pro odvrácení hor
šího zla, aby totiž žena, kdyby ji nijak zlý
muž odbyti nemohl, smrtí aneb okyptěním
či zmrzačením nějakým toho zaplatiti nemu
sela. Mojžíš zajisté nemrav ten ženy pro-
pouštěti již u lidu nalezl, avšak jej odvaro—
vati nemoha "takovými aspon jej předpisy
obmezil, aby libovolné ukrutností mužové
všelijak přítrž činěna býti mohla. On tedy

jen dovolil a dopustil; takové dovolení a pro
minutí co výjimka vezdy na čas jenom trvati
má, dokud totiž stav méně dokonalý vládne
a dokud se obyčejové lidu. na větší výši ne=
povznesli. Ovšem tedy stav ten nyní, an
fariseové domnívali se skutky nadbytečné
provozovati a zákon svatosti svou převyšo=_
vati, přostati a onomu stavu, jenž -na po
čátku Bohem ustanoven byl, ustoupiti měl.
Proto dí: na -počátku stvořenstva nebylo
takto, aniž bylo v účelu Božím, aby se to
díti mělo; to nějakým jenom nadužitím za=
vedeno či raději říci promíjeno bylo co zlo
menší, aby sice toho beze hříchu užili, ale
přece vezdy pamětlivi byli, že stav ten
jenom dopuštěn a ovšem nepravidlen jest,
jehož co nejspíše zbýti a nad něj se pový

tři kolena mužova a_tři ženina kolena.„se v
něm; musela 'vyjádřiti; musel zřetedlnými od
sebe odstávajícími a k sobě nepřiléhajícími
literami psán býti, aby žádný omyl nezaběhl:
nesměl žádnou kaňkou pokálen, ani. výšina-=
báním nějakým opravován býti; papír nad
delšínež _Šiljšíse vzíti musel a všiekni přia
temní svědkové vlastní pečetí he potvrditi
museli. Nad to "zvláštní.íormnlon od muže
manželce doručen býti mase-l; "Kde jedné
neb druhé z těch výminek se nedostávalo,
neplaten byl list ten. _
Odvolav se na prv0počátečné manžel=
ského stavu založení přistupuje Pán dále,
od výkladu Starého Zákona kn. svému vlast-
nímn přechodě, an dí: Já pak pravím nám.,
že kdo ženu propustí„ leč pro smílstož, a jí=
nou pojme, cizoloží= Slova ta: Já petic pra—
vím, zřejmě dosvědčují, že lPán o zákonu
sněm mluví. Trojího zajisté stavu dotýká.
Nejprv v. 6. prvopočátného; potom pře
ohodně té výjimky (7. B.); posléze obnovení
a navrácení stavu prvotného VNovém Zákoně..
Avšak to jest to místo, o něž nemalá
nesnáz se vede a které přemnoho práce a
trudu vykladatelům zavaluje. Nesnadnost

vlastně činí jenom slova ta vkladná: leč pro
smílstož, kterých u jiných dvou evangelistů,
jenž o té věci dotýkají, Marka totiž a Lue
káše není, aniž také sv, Pavel l. Con, ?,
tam kde o stavě manželském po přednosti
mluví a všechněeh poměvův stavu toho do
týká-, o tom se zmiňuje. Tudy vkladek ten
zdál se mnohým kritikům zbytečen nebrž i
'závaden býti a vzali jej netoliko v pode-—
zření, že se nějak nevhodné a nedOpatřením

nějakým vplížil, nébrž zhola jej vypustili,
čímž ovšem najednou snadným a lehkým
chodem všeliké nesnáze zbavili se. Ale po—
něvadž 'veškeři rukopisové a všecka přelo=
žení slova ta čtou, nelze tou přívazčivon mě»
rou jich na sprostovati, nébrž podržena býti
musejí a jiný spůsob vyhledati potřebí, kte—
rým by

závada

VGŠkGl'čt'zmizela.

O mno

hých cestách, jakými vykladači z nesnáze
té vyniknoutí snažili se, jednali jsme výše
5, 32., kteréž místo našemu místu spolu-=
dobné jest.. l můžeme se tu“ s kratšími po
střehami spokojiti.
Někteří slyší tazáhadnáa závadná slova:
leč pro smilství o manželství napohledném, o
konknbinatč, o zakázaném manželství, tak že
šiti potřebí.,
e jenom dovoleno bylo man—= smysl jest: Kdo manželku svou, leč bys
želkn propnstiti a že i to dovolení všelijak ním ani řádně spojena nebyla, přepustil a
se obmezovalo, patrno jest ze _spůsobu, jaa jinou pojme, ten cizoloží. Byl by ten vý
kým list propustný, výbytný, odbytnýg od= klad prostý a slibný, ale namítajíprotiněmu
pudný či zápudný se vyhotovoval Museli nejeden důvod či odvod. Nejprv dovodí, že
se dva „nejméně svědkové na něm podepsaní, staří otcové nikdy místa tohoto tou měrou.
ll. '17$

žeo

ilíalonš Šlik, Š—ě. ll: manželství, lil—lži" Řovznuzení k panictví,

nevykládali, potom, dějí, že vslovo pmpustiti tíž pro jedinou toliko příčinu, pro smilství,
skutečný manželský, svazek predpoklada; po manželé se rozloučiti či raději odloučiti rno
sléze praví, že protrvr se mu druhá polovice hou, že však žádnou měrou a nikdy do dru
verše, v níž by se slovo propuštěná ovšem hého manželství vstoupiti nesmějí, dokud
též o manželce napohledné slyšeti muselo, jeden z nich na živě ustává, To se jim ale
tak že by ten cizoložcem býti se pravil, velmi přísno býti zdálo, tak že zvolali plní
kdož tu za manželku pojímá,kterážani man podivení a uleknutí: Jestliže taková jest
želkou pravou nebyla.. Ta pak nauka ne= správa člověka s manželkou, není dobře že—
m'ti se. Chtějí říci: Taktodi se má pře či
siýchána v církvi Boží.
Jiní překládají leč na základě cizoložství věc s manželkou, že jí člověk nezbude -leč
a vysvětlují to v ten smysl, že se cizolož smrtí, a že být se i od ní odloučiti mohl,
stvím manželství rozpadává, poněvadž na přece úvazku s ní zhola nikdá se nešproe
cizoložství smrt se klade, a tedy manželství stí a tudy také do nového manželství za ži
to bez toho smrtí se rozvazuje. Ale z toho vobytí jejího vstoupati nesmí: takto-liž, dějí
výkladu by následovalo, že Kristus Pán v oni, jest s manželstvím, tedy není prospěšno
církvi pokutu časné smrti na cizoložství ani užitečno v stav manželský se vydávati.
ustanovil, o čemž církev svatá ničeho neví. Lépe zajisté prázen býti ženy, než spojiti se
Ale nač máme hromaditi výklady, k nešťastně a nápotom pro nerozlučnost stavu
nimžto se nám naskrze přidati nelze? Ze svého nijak neštěstí svého zbýti nemocí..
všeho toho, co jsme zde při tomto místě a Apoštolé tu pronesli náhled, jehož dosahu
co jsme v páté hlavě 5, 32. o záhadných tenkráte sami ještě nepronikali, avšak brzo
slovech výjemných pověděli, patrně vysvítá z odpovědi Páně k vyrozumění mu přiven
nejlepším výkladem ten býti, jenž slovo smil deni býti majíce. Pán v odpovědi své slov
stm' vlastně bora výjimku slyší v tom pří— jejich se chOpiv výšeji mysl jejich podnáší
padě, když ta, jenž za muže jde, od jiného a to, čeho nedosti chápajíce vyřekli, jim vy—
těhotnou se býti shledává. Při tom se musí světluje a potvrzuje, spolu výjimku připo-'
všelijak za to míti, že výjimka dotčená o mínaje, pode kterou toho dosíci lze. Ona
sobě stojí, aniž k větě. druhé potahovaná výminka jest s jedné strany milost Boží
býti může, ana i druhá ta věta absolutně a (v. ll.) a povolnost i směr vůle _s druhé
bez ohledu na předešlou větu zásadu neroz strany. Nevšickní, vece, chápají toho.. Chá
lučnosti stavu manželského vyjadřuje. Očí pati značí netoliko rozuměti, nébrž spolu ve
vidně nemůže výkladu tomu slovo propustili vůli přijmouti; značí celé duchovně osvojení.
závadou býti, ješto případnost ta jiným spů Nevšickni osvojují sobě té vznešené mysli,
vece Pán, o níž jste vy apoštolé zavadili.
sobem zkrátka vyjádřiti se nedá.
Leč o tom jsme již 5, 32. mluvili a co Příroda člověka k zasnubování vede a v
jsme tam pravili, a co nadto ještězde před žádosti po sňatku s jiným pohlavím moc
nesli, ovšem postačí k tomu přesvědčení, že nost přírody se jeví; ale ta mocnost avláda
nemůže stav manželský se rozvésti. Nejio může milostí Boží, která mocnější nade pří—=
nak také výroku tomu rozuměli učeníci, nebo rodu jest, překonána býti od těch, kteří k
jak z další reči jich znamenati, nemálo se milosti té vůli a sílu ducha spojují. Di, že
výpovědi té Páně ulekli. Praví zajisté sv. _jenom ti chápou věc tu, kterýmž dci-nojest..
Matouš:
Dává to však Bůh, od Něhož všeliká dobrá
dání pocházejí (7, 9. Jao. !, 175), každému,
3-0 Řkou jemu učeníci Jeho: Je= kdož o tu milost žádá, bud' samovolně stavu
stliže taková jest správa člověka s mano bezženného píleje, bud okolnostmi k témuž

želkou, není dobře ženiti se, ll., On
pak řekl jim: Nevšickni chápají slova
toho, nébrž kterým dáno jesti 12, Jsou
zajisté panicově, kteří z matčina ži—
vota takto se narodili, a jsou panicové,
kteříž učinění jsou od lidí, a jsou pa—
nicové, kteřížto se sami spaničili pro
království nebeské. Kdo může chápali,
chápej,
'
,

V

Vyrozuměli učenící slovům Pane, že to'=

pohná'n jsa. lest zdrželivost panickápzvláštní
dar milosti Boží. Tudy (lí-Klement-It, I.Cor.
38: Kdo zdrželiv jest podle těla, nechlub se
věda,od koho ten dar jemu se uděluje. Proto
dí Pán: Komu dáno jest. To církev vezdy
nepaměti má a zvláštním spůsobem to pro—
jádřuje při požehnávání a posvěcování těch,
jenžto se k čistotě ustavičně zaslibují. Modli
se zajisté biskup sliby ty odbíraje: Slušno

a spasitedlno Tebe chvaliti, Bože, jenž vte—=
lech. čistých přebýváš a srdce nepokálená
miluješ; jenž přírodu lidskou cbnovuješ a
ku předčití nebeských dober a rozkoší uschopq

Matouš XEX, 501—752Povzbuzenl

_ňuješ, a lidi smrtedlné ku podobenství an—
dělů povyšuješí Od Tebe přijala služebnice
ta podnět k slibům těm. Ty dary svými
všem národům se vyléváš a ze studnice hoj—
nosti své také ten dar jsi vylil, aby některé
duše obvýšenější popudu k manželství nepo
slechly, nébrž to zamilovaly, čehož manžel
ství oznakem a obrazem jest atd. A tudy
není v církvi Boží nikoho, jemužby nemožno
bylo v bezženství cudně žíti', poněvadž nic
koho není, komu by Bůh milosti té nepre-=
půjčoval.

'

Pán pak hned místněji udává, o jakých
lidech zvláště říci se dá, . že jim dáno jest
pochopiti slova toho o bezženství. Di: Jsou

výrokem dává Pán přednost stavu panickému
přede stavem manželským, kterýž sice svet
a bohumil jest, avšak ve přírodě, ve světě
a v pozemsku kořeny své má, ješto naproti
tomu bezženství- pro Boha podniknutév Bohu
a v milosti Jeho se vkořeňuje. Pokládá za=
jisté Pán, že člověk takový s Bohem ve
zvláštní milostnou jednotu, jejíž odleskem a
náznakem jest manželské spojení., se' sdrua
žuje a sjednocuje, která jej přeblaženýrn
činí a jednotu onu manželskou a ty v ní
rozkoše tisíckráte nahražuje. U všech ná—
rodů nalézáme ozvláštní úctu ku panickému
stavu. Vestálky u Rímanův, abychom jeden
příklad uvedli, svatý, posvátný, ctihodný se

panicově, kteří z matčina života takto se na— nazývají. (Honod.

rodili, a jsou panícove', jenž učinění byli od
lidí, a jsou panžcově, jenžto se sami spani—
ěilí pro království nebeské. Smysl jest: Jsou
někteří od přírody k vedení stavu manžel
ského neschopni; o těch tuto nemluví Pán.
Jsou jiní, jenž takovými od lidí učinění byli,
kleštěncemi stavše se, což zhusta na východě
se dále; ani těch Pán nemíní, když praví :
kterýmž dai-nojest. Obojí zajisté mimovolně
pro vedení stavu manželského neschopnými
jsou & tudy žádné zásluhy při tom nemají,
ba ti, jimž se to od lidí dále a kteřížk ha—
nebnému, v Starém již Zákoně zakázanému
skutku vniterně svolili, nemalou z toho na
sebe vinu potáhll. Dent.. 23, l. deště ale jsou
jiní., kteříž panici ostávají pro království ne—
beské, a ti jsou to, o nichž Pán mluví řka,
že jim dáno jest, že totiž shůry od Boha jim
uštědřena jest milost ta ku provedení bez—
ženského stavu ve vší cudnosti a čistotě.
leojí věc při těchto Pán vytýká Nejprv,
že sami se spaničili (aneb poklestili), atedy
o své vůli stav ten vyvolili, čímž jim zá—

sluha vyrůstá;

za druhé, že to učinili pro

království Boží co účel úminku a předse—

vzetí svého a tedy ne pro pohodlnost života
tohoto, pro chválu lidskou, pro nějaké nee
sličné učení-na nř.-gnostikův, kteříž poklá=
dali látku veškeru co ze zla pochodilou. Co
se královstvím Božím rozumí, již jsme 3, 2.
pověděli. Béře se výraz ten v širším smyslu,
a zahrnuje veškerý bohu'milé ohledy a úmy=
sly, jenž-ke spáse bud'svojí bud' jiných se
odnášejí. lPán vůbec mluví o všech lidech,
jenž k církvi jeho patří, o všech křestanech
a netoliko o těch, jenžto se církvi ke zvláštní
službě propůjčují. O všech praví, že jim
možno z lásky k Bohu, k spasení svému
neb k spasení bližních svojich manželství se
odříkati, ítězstvím tím nad nejtužším smysl-
ným pudem k větší dokonalosti dospěti a
slávu Boží bezzávadnějí- rozmnožovati, Tím

nev.

k panictví.

lb, 2, 271.,Liv. lh ILO,)Byly

neporušitedlny a přítomnost jejich netoliko
před násilím chránila, ale ismrti oproštovala
zločince, kterýž s nimi se potkal; nadto ven
liký vplyv přímluvou u nejvyšších úřadův
vyvíraly. 00 u pohanův ve cti bývalo, ne
mohlo beze cti býti ve křestanské církvi a
Pán tuto církvi dal poukázání a příměr, ja—
kým se po veškeren čas bytování svého řídí
a spravuje. rl'udy vece již Jan Ap. 14, 4.,
že ti nejblíže Beránka Krista bydlejí, jenž
panicové zůstali a žen se nedotýkali; rovně
podle toho výroku Páně apoštol Pavell.Cor.
7, 25. 35. stav panenský

nad stav manžel—=

ský vyvyšuje. Nejinak otcově svatí hned
od dob apoštolských se projádřují a již sv,
lgnatius M. v lista ku Polykarpovi k, 5.
Může-lí někdo ke cti vtěleného Pána.
.VGCGZ
Jesu Kresta 'v čistotě ostáoatz' , ostáoej bez
chlouby. lPomíjejíce jiných výpovědí přitáčí=

me toliko výrok koncilia církevního_ v Triu
dentu drženého sess. 24, 8., kde dí: „Rekne-lí
někdo, že stav manželský předkuje stavu pa=
nickému a že není lépe a spasitedlněji ve
stavu panenském a panickém a v bezženství
ostávati, nežli vdávati a ženiti se, vyobcován
hud.“
Příčiny, kterými se církev povozuje, aby
předek stavu panickému a panenskému dá—
vala, jsou kromě dotčených zvláště dvě. de
dna že člověk v bezženství a bezmužsttí
Bohu lépe sloužiti může, o čemž sv, Pavel
1. Cor. ?, 25. nn, místněji dotýká. Druhá,
že se člověk připodobňuje Kristu, matce
Jeho a církvi .l'eho, neposkvrněné to a pan
nenské choti Jeho. Zivot Jesu Krista v obě
tovnosti, v odčítání sebe a v nebeské vzne=
šenosti nápodobí jenom ten dokonale, kdo
panic-kého stavu pilen jest, an nějakým před
ujetím- tvářnost života, jenž po z mrtvých
vstání nastane, na sobě ukazuje, a blahost
nebeskou na zemi zaštěpuje (níže 22, 30.3,
Avšak přidává Pán:

Kdo může Pacinem

26%

Matouš šířit,. lě—alž. Povzbuzeni k panictví.. lě-lá.

"Pán ditkám žehná.

pin; pochop. Slovy těmi Pán namítá, že ne= ; ho nikdo kromě panen násiedovati nemůže?
voli bezženství a bezmužství poroučetia při— Ovšem na'háje a luhy, kdež nerostou rádow
kazovati, néhrž že jenom radí je a schva sti jiným světcům a světicem společné, nébrž
tuje těm, kdož k tomu povolání vnitei'né a vyšší a od jiných odličné . ., , Patří na vás
vnější cítí. Kdo tak bojovati může, vece sv. zástup věřících a raduje se z toho, že ve
Jeronym, ten bojuj, vítěz a korunován bud'. vás má, čeho v sobě nemá.“ Ostatně lián o
Dí Pán: Kdo může pochopiti a tudy církev spaniěení cili kleštěmi sebe samého v du
nařídila, aby nikdo tím závazkem nepoutal chovním spůsohu mluví a církev zatratila ten
se za let nedošlosti. Dí Pán: Kdo může, ne skutek Origenův, jímž veliký a hluboký duch
jakoby někdo nemohl, něhrž pro vyznačení tento sebe tělesným násilím okyptil.
Vyloživ sv. Matouš o pokoušení Krista
toho, že tojen rada jest a že bezženstvívěc
těžká jest a bez velikých bojů ctnosti té vzne předložením otázky o manželství a o Pána
šené "e nedochází. Tudy dí sv. Chrysosto= z toho povstalé předůležité odpovědi, uvádí
mus: Proto všíckni chápan" nemohou, poně— jiný příběh a sice o požehnání dítek, kte=
vadž nechtějí. Církev svatá právem pokládá, rýž jestli tehdy anebo jiné doby se zběhl
že vezdy budou v ní iidé obojího pohlaví, nevíme. Lukáš zajisté některé věci tu pro
kteří onen. výrok Páně v celém významu a kládá; Marek ale v touž dobu tu událost s
v celé hloubi i. výši pochopí. A proto hned Matoušem klade.. dest pak ta:
od počátku svého vezdy k tomu prohlídala,
113, Tehdy přivedeny jsou Jemu
aby ti jenom na kněžství v ní posvěcovali
dítky,
aby ruce na ně vložil a se po=
se, kteří onu obětovnost, onu odřeklost světa
modlil;
učeníci ale domlouvali jim. id,
a pochoti jeho, onu obvýšnost mysli a onu
nebeskou po Kristu a Bohu tužebnou po» Ježíš však dí jim:
Nechte dítek a ne—
vahu do "sebe mají. Jenom tam, kde pro braňte jim ke mně přijíti, nebo tako=
časné závady nějaké toho dojíti nemohla, vých jest království nebeské. 1150A
dovolovala, ač neráda, aby ti, jenž již že

natí byli, oltáři posluhovali; kdež ale plně
svobodu svou rozvíjeti mohla, tu zvláštními
předpisy poručila, aby jenom muži bezžení
úřady v církvi zastávali. Nečiní ona žád—
nému člověku násilí, aniž toho neb onoho
člověka ke zdrželivosti nutí, nébrž jenom
projádřuje, že toliko ti, kdož pochopili tuto
řeč Páně, jí k obzvláštní službě přivtěleni
býti mohou.. A to vůbec nyní průchod má,
aniž se v tom církev mýliti dá., vezdy jsouc
té jisté naděje, že Ten, jenž tento evange=
lický výrok učinil, vzbudí jí takové panické
a panenské duše, jenž pro vždy hloubi a
výši onoho Páně výroku pochopují. Stůj tu
ještě výrok svatého Justina z první jeho aw
pologie li.-15.: Přemnozí obojího pohlaví
sedmdesátníci, jenž od mládí Kristovy nauky
následovali, v neporušenosti o čistotě n
stavičné u nás žijí a radují se, že ve všech
stavech u našinců takové ukázati mohu., Sv.
Augustin pak takto panny a panice oslovuje
(l. do s. virg. o. 28.): „Vytrvejte panny a
panicové, vytrvejtež do konce. Chvalte Pána
sladěeji, o Němž hojněji přemýšlíte; doufejte
v'ÍNěho šťastněji, Jemuž štastněji sloužíte;
milujte Ho vroucněji, Jemuž se bedlivěji za=
libujete. Vy přinesete Beránkovi písen no=
von, již budete housti na citarách svojich,
na takovou, jakou celý světa obor pěje, néhrž
jakou nikdo kromě vás nebude zpívati moci.
Vy násleďuíete Krista, kamkoli jde, Kam
však domníváme se, „jde Beránek ten, kam |

vloživ na ně ruce odešel odtud.

iDítky ty, jenž ]Pánu podány byly, růza
něho stáří bezmála byly, nebo Luk. 118, 15.

je nemluvňaty zove. Matky vidouce, že vši
ckni, kdo se o pomoc kn Kristu přiblížili,
dobrodiní od Něho dosahují, počaly také děti
své přiváděti a domu ku požehnání podávati,
aby také ony dle pochopnosti své dober ode
Pána nějakých dosáhly. Děti samy tolikéž
žádaly spočmouti u „toho, o jehož lásce již
byly toli slyšely.— Zehnatz“ a ruce „při tom

vzkládati byl nenečastý obyčej u Zidů ja.
kož i u jiných národů; právem jmíno za to,
že od toho, kdo žehná a se modlí. -- nebo
bez modlitby nebylo žádného požehnání —-
zvláště milost se převádí na toho, kde po
žehnání přijímá, any ruce již v obyčejném
životě udělovadly věcí smyslných slouží a
zvláštní silou nadány jsou.. Tudy v písmě
zhusta se o žehnání zmínka děje, Gen. 4.8,
M.. kdež Jákob

ruce křížem položiv hifi—aiu

movi a Manassovi, synům Josefa, požehnal.
A Eccli. 3, 11.. dí: Požehnání otcovo domy
utvrzuje. Život duchovní dítek těch pečící
měl tím požehnáním posily dojíti. Takto Kri—
stus Pán obřad vzkládání rukou v církvi
své při svátostech zavedl a zvláštní svátostné
moci mu udělil. Zde ovšem o svátosti řeěi
není, ale nemohlo požehnání to na prázno
splynonti.
_Pán tehdy právě unaven byl, jak se
zdá, a učením Jeho ušetřiti Ho chtějice beda—
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niti. matkám a dětem ku Pánu'přistoupati;
anebo snad se domněli neslušeti to, aby Pán
s nemluvěaty se obíral, [Pán ale netoliko
láskou k dětem vedenjsa, nébrž chtěje spolu
na nich co na nějakém obrazu ukázati, čeho
se v království Božím vymáhá, odpověděl:
Nechte dítek: a nebraňte jim ke mnějíti, nebo

niti,

abych _měl život věčný?

317.,On

pak řekl jemu: Co se mne tážeš o d0=
brn? Jeden jest dober, Bůh. Chceš—li
ale do života vejíti, ostříhej přikázání,

18. Dí Jemu: Kterých? Ježíš pak řekl:

Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, ne=
takových jest království nebeské. ]Dí takových promluvíš křivého svědectví,. l$l. Cti
a nedí: těchto, poněvadž prohlídá k těm po-= otce svého a matku svou &. milovati
vahám, jež děti na sobě nesou a jejichž obra
zové jsou, ku pokoře totiž, poslušnostia ne budeš bližního svého-jako sebe samého..
vinnosti. Chce Pánříci: Ti lidé, jenž z vlastní 20„ M demu mládenec: Všeho toho
svobodné vůle povahu na sobě pronášejí., kte— jsem ostříhal od mládí svého; čeho se
rouž děti přirozeně na. sobě mají, ti jedině ještě mi nedostává? 2-1. lDí mu Ježíš:
království Boží děditi budou. Tudy přidává
UILuk. 18, 17.: Kdo nepřijme královstm'Bow Chceš—lidokonalým býti, jdi, prodej co
máš a dej chudým a budeš míti poklad
žího jak pachole, nevejde do něho. SV.,Marek
10, 15. vece: Tedy Pán vložit; na ně ruce, v nebi; a pojď a následuj mne, 220
odešel odtud. Nepřidává: pomodlit: se nad
Uslyšev pak mládenec slovo to, odešel

nimi, poněvadž se to samo sebou rozumělo,
jakož pak za touž příčinou také Lukáš je
nom o vzkládání rukou mluví, o modlitbě

smuten, nebo měl mnoho statku;
Při oddílu tomto mnohá jsou čtení, tak
o něm Tischen=
mohlo, že snad
dotýkají. ' Leč
až na některé
maličkosti, kteréž později do ní přijaty byvše
zachovány jsou, ač podle pravidel kritiky se
čísti nemajíce. Tak slovo dobrý hned na za=
čátku při rčení: Učítelí dobzý nadbývá; tak

nedotýká-je.. Za to ale Marek přičiňuje, že že zvláštní pojednání kritické
Pán děti objímal v náruč svou je vzav. Pro— dorf vydal ,a tudy by se zdáti
kázal se býti spasitelem všeho věku avšeho čtení ta spolu smyslu velice
stáří, a učil tím, že i nemluvňata., ač toho vulgáta. čtení lepších se drží

rozumem nechápajíce, ke Kristovi vedena býti
mají, aby milosti Jeho se přiúčastnila. Tudy
v církvi Boží i dětem křest se uděluje, a
tudy spasitedlno, děti záhy k náboženství
vésti. Praví se, že mezi dětmi těmi, jež Pán
na lokty vzal, a jimž požehnání udělil, byl
sv. Ignatius M., čehož jsme již výše doteklio
() dětinnosti praví Viktor Antiochenský (in
Mr. 10.): Všech vášní prosta jest duše tna-=

jest, jimiž ale smysl nejinačí se,.
Mládenec tento byl vznešeného vodu,
což vysvítá ne tak z toho, že, jak v, 22,
Matouš dí, behat byl, nebrž zvláště z vypra

lz'čkých; kdož je urazili,

vování Luky, jenž

těm nehrozí om?por

slovo Bůh v. 317,a co ještě maličkostí oněch

11.8,18. knížetem

či po—

mstou, ne'brž brzy na to zapomínají“ k nám předníkem jej nazývá. Nemálo vykladačův
co ku přátelům se toulá Cim více od matky usttnulo na tom, že on v nedobrém úmyslu
bití dostávají, tím více je“hledají a ošemjzným přišel a ač snad Krista nechtěl pokoušeti,
předkládají. Byť královna s korunou a než jak onen zákonník Luk; 10, 25., jenž Pánu
slávou jim se naskýtala a nabízela, nedá-valy stejnou otázku předkládá, že přece aspon
by jí předek před vlastní matkou, ač by snad nějak přišel se vychloubat. Avšak patrně to
o roztrhanémmouehu se ukázala ; nebo co vlasů» smýšlejí proti výslovnému písmm Sv, Marek
ním a co cízým jest., nerozeznoívají podle hoje 110, 117.zajisté dí, že pro úctu ke Ki'istn
ností a nedostatku, ne'brž podle přízně aldslty.. před Nino na kolena padl a otázky svoje
Aniž nadbytku hledají, nebrž s mlékem mez-= mu přednesl, čehož by jistě nebyl učinil,
leřsky'm se spokojujz'oe jak mile hlad a žízeň kdyby nebyl s nejlepším úmyslem ke Kiril-=
stu přibyl. Evangelisté také nic toho, žeby
nkojilí, hned od prsou se odomenjz' atd.
Děti odešly, odvedeny aneb odneseny jen byl pokoušeti chtěl Krista, nedotýkají,
byvše od matek. Ale přistoupil kn Pánu ač jindy to připomínajíce; naopak praví, že
mládenec rodu zámožného a jakož Pán u odešel smuten, k čemuž by nebyl měl pilu
příležitosti daného dětem požehnání "dal na— činy, kdyby zlým povozován byl úmyslem
nku, kdo království Božího dojde, tak při byval. Zdá se raději, že. Krista docela na.—=
mládenci vyučoval, jak těžko bohatým krám sledovati a Jemu dokona náležeti hodlal,
lovství nebeského dojíti, Di o tom sv..Matouš: avšak že jenom se oštídal zrovna se Pánu“

nabídnouti. Viděti to již i z otázky té Pánn
_ld.. A aj jeden-přistoupiv vece de= Ježíši upilmě kladené a hned z té jeho dy=
mna Mistže dobrý, co dobrého mám či= , ehtivosti, již “za Pánem běžel.. Jiní pro dom
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sažení dobra nějakého za Ježíšem chodili,
miádec náš jenom touží nejblíže dokonalosti
býti. Také dokládá Marek 10, 21., že jej
Pán zamiloval,
Otázka, kterouž předložil, tehdá se zhu
sta mezi učenými přetřásala a jiné a jiné
odpovědi nalézala, an jiný to, jiný ono při=
kázání za to kladl, jehožto zachováváním
nezávadné života věčného člověk dojde. Ve
dla ty muže bezmála ia myšlenka nene-o

náší, Jest jeden dobr a jedno dobro, aniž
jest jiného. Avšak abych tobě místněji vyjá=
dřil a na um vystavil, co výrokem tím roz—
umím, tedy pravím: Chceš-li oejz'tí do hrán
lovstvž nebeského, zachovávej přikázání. Takto
spojuje Pán obojí stránku, dogmatickou a
mravnou, ana Obojí ku spáse potřebná jest,
aniž zajisté víra bez zachování příkazů Boa
žích, ani zachovávání příkazů těch bez pravé
víry člověka spasiti může.

Slyšev to jinoch táže se Pána, která by
pravá, že každý člověk mimo všeobecné po—
vinnosti také zvláštní závazky má, a že Bůh přikázání zvláště měl zachovávati, domnívaje
nežádá všeho ode všech, nebrž že některé se, že mu Pán nějaké zvláštní jmenovati
lidi k vyšším věcem také ustanovil, Táže bude, jenžby se jemu nejvíce hodilo a jímžby
se on Pána: Lo dobrého mám činiti, abych oné dokonalosti došel, po kteréž tak toužil.
měl život věčný? Na jeho otázku Pán zrovna Ale Pán nic toho, jehož se jinoch nadál,mu
neodpovídá, jak bezmála jinoch očekávalméu napraví, nébrž jej odkazuje na desatero
hrž domluvu nějakou přičihuje, an dí: Což Boží, aby za první na um vystavil, že marne
se mne ta'žeš o dobru? Tak znějí Slova Páně jest sháněti se po vyšším duchovním životě,
podle čtení nejlepšího u sv. Matouše, ač u nezachováváš-li přikázání Božích; a druhé,
jiných dvou evangelistů Pán odpovídá: Proč aby jinocha k dokonalému a zevrubnému
mne zo'oeš'dobrým? ObOjí odpověď dal Pán. poznání otázky učiněné přivedl. Pán mu pak
Nejprv když ho byl oslovil jinoch: Učiteli uvádí některá přikázání z druhé tabnly či
dobrý, vytýká mu; Proč mne zooeš. dobrým? desky, ne podle pořádku, jak se tam nale—
pouhého člověka ve mně toliko vida, ješto zají, nébrž jak se právě hodilo; nejednalo
bys ohvýšněji o mně smýšleti měl. Druhá se o to, aby všecka přikázání vyčetl, nébrž
odpověd Páně: Což se mne o dobru ta'žeš? aby smysl svůj jemu vysvětlil. Dí: Newbi
zří k otázce jinochově, kterouž byl předložil: jes: nesesmz'lnz'š,nepohracleš, nepromluvíš kři
Co dobrého činiti mám, abych došel věčnéhožia
nota ? První odpovědí: Pročmne zoo-es“
dobrým,

o'e'ho svědectví ; cti otce svého a matku soon.
Ze právě těchto a ne jiných dotýká, jmeno—=

neodříká se lPán božského důstojenství, jak
druhdy Ariáni z toho místa odvětovali, né
brž dává podnět, aby jinoch svým chováním

vitě že nedotýká těch, jenž se k Bohu od—

řovati na jevo' dával, až. k samé pravdě pom
stoupli, a v Něm toho viděl, jenž skutečně
dobrým jest, ne podle titulu toliko, nébrž
podle jistotné povahy. Jmenuješ-li mne do
hrým, voce Pán, toliko pro umluvitý obyčej,
jenom člověka ve mně Spatřujíc, nemohu
názvu toho přijíti, an tak slavně mne titu=
lem tímto ctíš přede mnou pokleknuv. Jedín
dobr jest Bůh. I vynikni a povyš se k té=
muž o mně nahlédnutí, jehož chováním svoo
jím ve mně tušíš a ovšem potom onen titul
přijmouti mohu. To jest pravý onoho vý—
roku Páně výklad, jímž Pán cím jinochovu
výšeji povznésti hodlal. .
Druhá ta odpověd Páně, o níž s pomiw
nutím první otázky mluví Matouš, týká se
mraone'ho povýšení jinocha toho. Pán slovo
dobrý ujav hned k nejvyššímu cílu jinocha
povyšuje, au dí: Což se mne o dobru ía'žes'?
]edín Bůh dobr jest. Chce říci: Není více
dober, leč jedno, a to jest zachovávání pří=
kazů Božích, a to proto, poněvadž Bůh jedin
dobrým jest, z Něhož všeliké dobro se prý=

4, 20.: Kdo nemiluje bližního, kterého vidi,
kterak bude milovali Boha, kterého nevidí?
Aneb jest příčina toho v samém jinochu,

nášejí, může míti příčinu buď v tom, že
od lehčejšího k těžšímu a od nižšího k vyš
se ku Pánu, jímžto v Nem cos vyššího spa—= šímu postupuje podle výroku sv, Jana ]. Jo=

na jehož povahu a okolnosti Pán zřetel
maje to a nejiná přikázání uvodí. Dodává
milovahf budeš bližního jako sebe co krátký
soujem či soubor všech příkazů ke bližnímu

se potahujících Vzata slova z Lev.. 19, 18..
Mládenec ten Pánu odpověděl: Všechno to
jsem zachovával od mládí; čeho mi ještě nee
dostává se? Podle toho, co jsme výše pra—
vili, nemůžeme pochybovati, 'že jinoch náš
všelijak a vší silou k tomu problídal, aby
přikázání Boží vyplnil, a že skutečně, což
na něm bylo, tomu dostál. Ale snaha jeho
šla výše; tušil, že jsou stupňové dokonalosti
a cítil se k něčemu většímu povolána býti..
Bylo tušení to temné, jak obyčejně na zac
čátku u lidíbývá, ale Pán přijímá je a k
vědomí jasnému je přivésti a ustáliti hodlaje
vece: Chcešali"dokonalým býti ; jmenuje tedy
žádost jeho cestou dokonalosti, vyšší nějaa
kou a nadbytečnou, některým lidem urče=
ští & k Němnž se 'lfšeliké dehtů.. spolu Ode nou úlohou, kníž každý člověk zavázánbýti

Matouš nez, íewžžo odpověd mládenci?bohatému,
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se navažuje, tím více od druhých se vzda=
luje. Kdo svou myslí a žádbou svojí de
cela v zemských dobrech zaniká, ten se věčn
nébrž co rada se radí oněm, kdož v sobě ných zboží ». tudy, což jedno jest,věčné bla-=
ozvláštni povolání k ní shledávají. Radí pak ženesti zbavuje. Aby se to nedálo, tomu
mu Pán: Jdi, prodej jmění a rozdej chudým zabraňují přikázání, jejichž zachováváním
a budeš míti poklad, a pak přijde následný“ člověk jistého dochází spasení. Nežádá se.
mne. Snad jinoch ten s úmyslem tím ke při tom, aby časných dober neužíval a 'se
Kristu přišel, aby apoštolem jeho stal se, jich dokona odřekl, nébrž jenom aby v nich
vtom jsa domnění, že Pán, ač jinak sám nezabředal a při jich užívání na vůli Boží
chud jest a apoštolé jeho rovně chudí byli se ohlédal, tak ovšem spásy dojíti moha.
i nejmenšího statku se zbavivše, přece ně— Avšak lépe, snáze a jistěji opatří blaženost
jakou pro něho cestu najde, kdežby apošto svou, kdož se dober časnýclzidocela odřekne,
lem býti a přece statek svůj podržeti mohl., an se najednou sprostíwabidel a vnadidel
Bud jak bud', ze slov a pojď vysvítá, že ke hříchům ponoukajíeích. Přikázání Boží
.lPán nemluví o obyčejném duchovním, nebrž zanechávají mnohá jednání člověku na vůli,
o tělesném spolu následování, jakýmž apo— chce-li je položiti čili nic, a mnohá zdržování
štole a sedmdesatero učeníků s Ním chodí se svobodně mu prepeuštějí, aby mohl- avšak
vali. Nemohlo také jináče býti, a ten, kdož nemusel těch neb oněch věcí skutečně se
“statku z lásky k Bohu a bližnímu nevzdal odříkati, Kde přikázání Boží nevolí, tam
se, ten nebyl hoden, aby Kristovi co apo člověk plnou jednání svého má svobodu,
štol sloužil-, měli zajisté apoštolé do celého Ale taková bývá druhdy horoucnost lásky
světa jíti a národy pro víru Kristovu zí= k Bohu u člověka, že se toho vzdává, co
skati. Neklade mu toho Pán za povinnost, dovoleno jest, a to činí, co se žádným pří
jak praveho, nebo dí: chceš-lz"; ale poněvadž kazem Božím nevelí. Taková přesažitost,
naléhal, tudy mu praví: prodej, rozdei, ná— jakož u všech národův či raději řícive všech
sleduj mne. Jest to výminka potřebná pro náboženstvích se nalézá, v církvi křesťanské
dobu onu všem, kdož apoštolovali; jest to uspořádána a v jisté obmezena byla koleje,
rada všem, kdož povolání k ní po všecky aby nevážně nebujněla a více zla než dobra
nenatropila. Těmi pravidly a řády jsou rady
doby církve cití!
Také ve slovech: Budeš míti poklad evangelické, kteréž plápoln svaté oné lásky
cesi vyššího leží, nežli ve slovech: dojdeš směr k nebi dávají, aby nežehla vůkol sebe,
žíeota věčného. Kristus naráží na obyčej nébrž zrovna a přímo vzhůru se nesla, Tři
kupců, jak dí Maldonat, kteří na jednom jsou podle toho rady, jaki život světský
místě menší sumu peněz dávají, majíce na ozvláště třemi povozován bývá vášněmi,žád
místě jiném větší obdržeti. Velí mu tedy bon bohatství, požívavosti a pýchou života
vzdáti se tu pokladu menšího, aby na onom 1. Je. 2, 15.. Prvé vášni chudoba, druhé"
světě většího nebeského dosáhl 6,20. Spolu vášni ustavičná čistota, třetí vášni dokonalá
ale vyučuje, že ten, kdo netoliko přikázání poslušnost odpovídá. Tři cesty ty nepřed-=
Boží zachovává, nébrž kdo více činí nad ně, pisují se žádnému. Ale i to pravda jest,
také rady Páně násiedujíc, větší odměnu a že člověk, jemuž se zvláštní povolání toho
vyšší stupeň blaženosti nebeské obdrží; a ' od Boha vniterným puzením a vnukáním do—.
jestli život věčný podoben jest penízi (níže stává, nevezma jich na sebe, méně než
20, 9. 10.), tedy vyšší ona blaženost podobna slušno e spasení svoje starostliv jest, ačkoli
jest pokladu velikému. Gdříci se přilnuloo za hřích se mu to pokládati nemůže. Jsou
sti k zemským statkům každý křesťan po= zajisté povahy lidské, kteréž stíží jinak leč
vinen; ale samého majetku odčísti se ne— prostředkem evangelických rad spasení své
padá v obor povinnosti obecné, nébrž činí opatřiti mohou, ano jim snáze bývá docela
radu evangelickou, Rada nevztahuje se k něčeho se odříci, než při užívání jistou míru
účelu, nébrž ku prostředkům. Přikázání držeti. Možná, že i ten jinoch povahu tu
jsou nutná, rady jsou svobodny; přikázání na sobě nesl a že Pán dokonale jej prohlé'
všecko v sobě zahrnují, co k dosahnutí ži= daje radu onu o vzdání se všeho majetku
veta věčného co účelu potřebno jest a noc jemu dal, poněvadž jemu jinak těžko bylo
vyhnutedlno; rady prohlídají k. cestám, já= nástrah bohatstvím činěných ucházeti.
Pozorovati, že ve slovích, jež ?án k jia
kými člověk snáze, kratčeji a jistěji cíle svého
nochovi mluvil, také kromě chudobyjiná rada
dosahá.
lověk, vece sv.. Tomáš Aquinský,
povahuje se uprostřed mezi věčnými a do- evangelická se nalézá, totiž ustavičná poslušv
časnými dobry, tak že čím více k jedněm nOSt, an Pán vecer. Následní mne,. Takovým
nemůže;

a tudy praví:

Chces—Tali
té dokonalo=

sti dojíti. Nesnadna jest dráha ta a tudy se
také nepředpisuje, aniž ku příkazům patří,

266

Matouš XEX,23—26, b'dokooalostl.

spůsobem ve předešlých veršech všecky tři volal (op., 43., ad Paul., Ter—as,) Ostatně nee
hlavitě rady evangelické se nalezají : čistota víme,vjakěm smyslu by to, co evangelista o
ustavíčná v. 12. ve slovech: Jsou, kdož se něm praví, že odešel, se bráti mělo: jestli
spaničilí pro království Boží, dokonalá chu totiž Krista opustil., na Kristu se docela
doba v. 2l. ve slovech: Prodej všech-no, a rozpáčiv, a neboli toliko apoštolství abližšího
dokonalá poslušnost v„ 22. ve slovech: Ná— a stoupenějšího Páně následování se: odřekl.
sleduj mne. To jest trojice ona vyššího ži— Ani k tomu ani k onomu nevede nás písmo
vota a spolu základ veškerých slibů, jenž ře— a tradice rovně tu mlčí. Avšak z příběhu
holnými slují a v církvi katolické se chovají, toho odvětují se pro nás naučení, o nichž
shčný to výkvět a vrcholek života křesťan— Pán hned mluví, an vece:
ského. Spasitel náš vtom nejlepším příkladem
23. Ježíš pak řekl učeníkum svým:
nám slouži. “Všeho se odčetl, tak že neměl,
kde by hlavu svou položil, a ani roucho,-do Amon pravím vám, že bohatec nesnadné
něhož svaté tělo jeho zavinuto ahrob, vněmž vejde do království nebeského., 24. .A.
složen byl, nebyly jeho vlastní; tak zachová= opět pravím vám: snáze jest velbloudu
val_úplnou chudobu.. Z čistě panny se na děron jehly projití, nežli bohatci vejíti
IíOle panenský život vedl; a posléze uplně
25., 'Uslyšev=
vůli svou až do vypuštění ducha Bohu Otci do království nebeského.
podroboval i dokonalé poslušnosti vzoru nám še pak to učeníci užásali se velmi
zanechav.. Podle příkladu Páně pokračovalo řkouce: ][ kdož bude moci spasen býti?
tisícero a tisícero křesťanských duší po syr-= 26. Pohleděv pak Ježíš řekl jim:
U
chovanosti křesťanské se roztouživše a Krista
lidí to nemožno jest, u Boha ale vše=
i v tom, co přikázáno není, následujíce. Tudy
di sv. Bernard: „Slova Páně: prodej, dej cko možno jest.
Béře Kristus od. události tě s jinochem
chudým a následný" mne namluvila lidi pohr=
dáti světem a dobrovolnou chudobu držeti. námětek, aby zvláštní nauku o nebezpečí,jež
Slova ta naplňují kláštery mnichy a pouště bohatství člověkovi zavaluje, učeníkům svojim
poustevníky; tat jsou, jenž Egypt oblupují a přednesl. Nemíní Pán, že by jediné bohate
nejlepší jeho nádoby uchvacují. To jest řeč ství člověkovi nebezpečno bylo, an raději v
živá a účinlivá, ta obrací duše blaženým ře parabola o pozvaných nížeji 21, l. nn. jasně
vněním svatosti“
„Kdo něco ze svého,“ di 'dí, že trojí žádost člověkovi v získání spásy
Rehoř Veliký, „Bohu a chudým dává, ten vadí ; nébrž Pán o bohatství “mluví,poněvadž
obět přináší, kdo ale všeho se odříká, ten právě se příležitost o tom mlnviti vyskytla,
a poněvadž vezdy k tomu prohlídal, z každo=
celopal obětuje Bohu._“
Mládenec onen ale, ač po vyšším stupni denních příběhův a z obyčejných příhod na=
“ve ctnosti dychtě, na řeč Páně a na radu nky spasitedlné vyvoditi. Bohatství samo o
jemu danou nezachoval se takto, jak bychom sobě není sice zlým a přivádí na člověka
se do jeho dobré vůle nadíti mohli. Neznal nutného pádu, ale naskytajíc prostředků k
sebe, neznal své zemským statkům přivinu= oddání se pochotěm, člověka všelijak ukojuo
losti, neznal toho, že tato přilnulost závadou jíc a jemu touhu po věcech nebeských od=
jest na cestě k dokonalosti, kterouž jíti pra= bírajíc, nemalou překážkou mu bývá při do=
hnul. Ukázal, že zdání a domnění snadně sabování věčné Spasy, Obzvláště to bylou
mýliti může a že snaha po dokonalosti,neo= Zidů, kteří jak jsme toho nejedenkráte dotkli,
pírá-li se na lásce Boží, nébrž spoléhá-li na docela ve pozemsku zatonuli od Messiáše
samolásce, člověkově účelu nepomáhá, Nebo. časných a nynějších věcí a dober se toliko
uslyšev slova Kristova, vece Matouš, odešel nadějíce. A tudy Sirach 31, ?. vecezDřooo
smaže-n, nebo mnoho měl statku.,
ím větší
úrazu jest zlato — a vůbec statek ; ač ostatně
byla majetnost jeho, tím větší závadu jemu u všech národův přísloví se nalezají, kterými
působila. Nevím, dí sv. Augustín, čím to jest, se nebezpečnost bohatství vytýká. Bohatý
že majetek zemský člověka více poutá, když jest rohatý; bohatec bývá rád. skupec, bo=
jej má, než když po něm dychtí.. Jiná věc hatství přibývá, ctnosti ubývá, Tudy apoštolé
jest nežádati toho, čeho nám se nedostává, nejednou o tom se pronášejí, že kdo chtějí
a jiná věc jest majetku se vzdáti; oním 'člo= zbohatnouti, upadají do léček' satanových a
věk může pohrdati co stravou, tento ale odo pohřižují 'se v žádosti, jenž jim zatracení
seknouti třeba co úd těla. Neznal jinoch spůsobují. l. Tim., 6,9. Podobnědakh, Lun.
své ke jmění náklonnosti, kteráž vypukla či Neméně sv. otcové o tom ve stejném smyslu se
raději ukázala se a v povědomí přišla, když prohlašovali a hned otcové apoštolští mnoho.
jej. Pan k one, po níž toužil, dokonalosti poa i výroků,sem se potahujícich poskýtají. Hamas
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lí, 3, 6.. mluví o lidech, jenž pro milování nosti v první církvi vládla, lidé věci své pao
bohatství Pána se odpírají; a H[. 9, 20. kládali za věci také jiným společné aobecnéo'
voce, že bohatci s tíží vejdou do království . Také nepřátelé církve Boží se ujali výroku
nebeského, jako bosýma nohama zle a těžko toho aodvozovali z něho,že křestanství zhola
se po trní chodí.. Pro to příčinu 1Pán po pro svět nehodí se, poněvadž řády státně ruší
druhé a Opět pravil, tím nebezpečnost onu apřelamuja Ale již v druhém stoletíKlément
stížeje: Opět pravím vám. A sv. Marek dí, Alexandrinský vydal o tom spis, kdež do=
že přednášeje výstrahy ty pohleděl naučeníký mněnku oněch přílišníků a posměch neptá-=
své pro vzbuzení jejich pozornosti, a že za telů dotčených jasně a vítězně poráží auka=
touž příčinou s podivením mluvil: O jak zuje, že bohatství netolikos křesťanským ná=
těž/cojest, aby ti, jenž bohatství mají, vešli do boženstvím nepotýká se, nébrž že tomu, kdož
království nebeského! “Pro tu příčinu také ho dobře užívá, právě prostředkem k spasení
Pán Opakoval slova ta a se stupňováním pra— býti se prokazuje; od Zachéa Pán nežádal,
vil: Netoliko dím těžko býti, aby bohatec aby se všeho jmění odřekl, aniž také od ji—
vešel do království Božího, nébrž více pra-— necha tě věci postihoval, leč když byl nale=
vím, tak těžko to býti, že snadněji projde hal a výše nad jiné ve ctnosti. vynikati za—
velbloud ouš'kem jekly, nežli boba'č do říše toužil. Proto také pro uvarování bludu a
nebeské nejde.
pro vysvětlení toho dí Pán u sv. Marka 10,
Rčení toto podivné mnoho interpretův 24., že ti, kdož nadějí skládají v penězích,
rozpakovalo, a domíněli se, že místo slova vel nevejdou do království Božího; ovšem tedy
bloud nějaké jiné snad ode Pána praveho bylo, ti bohatci, jenž naději v Bohu kladou a bo—
nnot se jim nemístno a nemožno zdálo, aby hatství svého dle vůle Boží užívají, u výroku
frásy té: projití uchem velblouda někdo užití tom se nezahrnují.
mohl. Tudy hned staří mněli, že slovo kaměl .
Apoštolé uslyševše slova ta, ježto Pán
netoliko velblouda, nébrž také lano značí, s takovým důrazem pronesl, užasle" či ulekli
což se bližším ku povaze řeči býti vidělo. se nad nimi. Pocházelo podivení jejich, jak
Jiní za to měli, že bame'l značí malá dvířka, sv, Chrysostom praví, z kázně o spásu jiných
jenž spolu s většími vraty se při některých lidí. . Nebo soudili, jestliže tak těžko lidem,
domech nalézala, jimižto člověk stíží a sbý jenž k statkům svojim “přilnuli, do králov=
boje se projití mohl, Avšak takových vý-= ství nebeského vejíti a jestliže lidé tak “ve-=
toček potřebí není.. Nenesličně velbloudu se lice, jak na tomto spatřovati mládenci, se
přirovnává bohatec, ješte bohatstvím jak vel-= přivinují ku svému majetku, í kdož bude
blond břemenem obtížen jest, a úzká cesta moci spasen býti? Kdož odhodlá. se na cestu
Mt. 7, 11.. dobře se připodobuje ouškujebly.
spásy a kdož královsnví nebeského skutečně
Jest to úsloví, jímž nemožnost aneb nára dosáhne? Sv. Marek dí 10, 26., že to sou-=
mezi sebou povídali. Avšak nezůstala
mná nesnadnost věci neb skutku nějakého se Zev—omi
projádřuje, jakoby pravil Pán: jak velbloud řeč jejích Krista Pána tajna, néhrž pohleděo
nemůže projití děrou jehly, tak nemůže bo= na ně Pán, pro dokázání, že skutečně také
hatec vejíti do království Božího. Při tom srdce a mysl jejích prohlídá, choulostivou
víme, že přísloví tytýž nemožným býti praví, mysl jejich povznesl a potěšil, an pravil: U
což toliko nepodobno a velmi těžko jest. A lidí sice to nemožno jest, ale u Boha dobře
tudy nesluší docela ustrnovati na tom, jako to možno jest.
by Pán byl chtěl říci, že zhola nemožno, aby
Jiní vykladači domnějí se, že učeníciku
spasen byl bohatec; Pán přísloví obyčejného bohatství prohlídajíce a je za dobrý ku
užil a známo jest, že přísloví lidu se příliš-= Spáseprostředek-majíce slovy: Kdož spasen
nosti neoštídají. Takto podobným upříliše můž býti od většího k menšímu zavírají. Tao
ním se praví u proroka JBLIÍ'Š,23.: Může=li kovýto prý jest úsudek jejich: Jestliže ho.—=
monřenín změnz'tipleť svou aneb leopard pe hatec, jenž toli dobrého činiti může svým
řestost svojí, i vy budete moci dobře činiti,
statkem, jenž pro poznání nauky tvé tebe
zle činiti se naučioše. Byli někteří přísníci, Kriste následovati může, jestliže bohatec ne='
náramníci a bezpřemníci, kteří slov těch zneo vejde do království nebeského t. j, jak vy—
užívali je z hruba vykládajíce, jako by skutečně kladači ti drží, nepřijme víry tvé: což teprv
bohatství se křesťanstvím se neshodovalo. Ne.-= lid chudý, který ničím nemůže jiným se pro
držovala domnění tomu povaha první církve půjčovati, aniž tebe Kriste tak následovali,
v Judsku, kdež majetníci prodávali zboží svoje aby dokonalého poznání a dokonalé víry
a stržené odtud peníze k nohám apoštolům došel! kterak lid ten chudý s bídou se lo=
kladli, & spolu ta okolnostnemálo váhy tomu potě království Tvého dojde? Ale místnější
přičinila, že dohad láska prvotně ve své vrouc= jest výklad první, jak patrno se býti zdá
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Odpověď Páně zní: U lidí nemožno, ale
u Boha možno jest. Neodpovídá přímo na
jejich podivení, nébrz' jim potěchu strojí a
uvádí jim na mysl, odkud by všeliká možnost
k věci té plynula: Lidé sice toho vlastní
silou nemohou dojíti, ale Bůh podivně sílu
jim dá, aby k vyvedení aosvojení sobě spásy
ostatečněli.
Ze Bohu všecko možno jest, tato pravda
ustavičně v ústech a myslí křesťanů bývala
a divy u nich provozovala, an jim sílu dá
val-a činiti, čeho lidská křehkost nikdy ne—
může, že odřekše se důstojenství, bohatství,
jmění a slasti i radostí života stali se slu
hami chudiny a neduživců, koruny slávy za—
měnivše na trnovou korunu Páně. Sv. Jere-—
nym praví, že sv. Paula a Pamachius bohat—
ství svého z lásky a pro rozdání mezi chudé '
se odřekše, ouškem jehly prošli. a naplnili na
sobě, že co u lidí nemožno, u Boha ovšem
možno jest.
Pán byl pravil, že když mládenec ode
řekne se statku zemského rozdaje ho chudým,
že nalezne pokladvnebesích. Apoštolé všeho
se odřekli z lásky ku Kristovi; mohli tedy
sobě tušiti, že se jim toho pokladu V nebo
sích dostane. Ale rozcházelo je, že chudí
byli a bohatství . neopustili. A tedy Petr
otázku klade na Pána; činí to ne bez bázně,
an dosud jen předpovědi o strastech z úst
Páně slýchaL

věcného života.

majetku vzdal, ten ovšem všecko opustil, ač
byl statek jeho jenom mal a skroven. Úpu-=
stili apoštolé všecko, co jim nejmilejšího"
bylo, pro Krista, aby Ho neustávajícená—
sledovati mohli, opustiii otce, matku, man—
želku, děti (v. 29). Veškerou svět opouští,
jenž to, co má a co by míti žádal, opou—
ští. ltíše "Boží dává se za to, co máš, Za=
chéovi za polovic statku, vdově za dva
šarty. Bůraz hiavitý vezdy spočívá na náv
sledování; nebot byli jsou mezi mudrci,
jenž všeho se odřekli pro chloubu, avšak
Bohu se neoddavše nemohli se se mzdou a

odplatou, již Kristus tuto slibuje , potkati
Krates z Théby, když se odevzdal“ íilosotii
cynické, všeho bohatství svého velikého od»
četl se za to maje, že bohatství a mudr=
ctví spolu obstáti nemohou. Byl to jeden
z nejhorlivějších stoupencův Biogena, byl
přísných mravů a vyznamenával se čistým,

statečným a pevným rázem; jmenovali jej
otvorcem či otevřitelem dveří, poněvadž do
všech domů vejíti a lidi napomínati se mu
poštěstilo. Praví se o něm, že vzdávaie se
svého zlata a je do moře vházeje zvolal:
Ponořím tebe, abych od tebe ponořen nebyl,
-— Leč důraz jak praveno leží na slově nat-.
sleclovati, a tudy vidíme, že Pán v odpovědi
své ku Petru nejblíže dotýká jenom toho ná
sledování, o zanechání všeho hned místněji
nemluvě ač ovšem je spolu rozumí, nebo ve
větším dobru se dobro menší zahrnovalo, jak
dí sv, deronym. Sv. Paulín vece, že potýu

27. Tehdy odpověděv Petr řeki
Jemu: Aj my jsme. opustili všecko a kati sednu potřebí, aniž také plovatel pou
sviečením šatův řeku přepluje, nébrž
následovali jsme Tebe, což tedy za to hým
celou těla silou a všelikým spůsobilým sna

bude nám?

28. Ježíš pak řekl jim:

Amen pravím vám, že vy, kteří jste
následovali mne, v obrození, když se
dne Syn člověka na stolici veiebuosti
své, sednete i vy na stolicích dvanácti
soudíce dvanáctero pokolení israelských.,
29, A každý, kdož opustil duní neb
bratry neb sestry neb otce neb matku
neb manželku neb děti neb pole pro
jméno moje, stokrát více vezme a život
věčný zdědí. 30, Mnozí pak budou prv—
ní posledními a poslední prvními..

ženírn údův, házením nohou, veslováním ru—

kou, zapadáním a výnikánírn bokův proudy
překrájeti musí.,



Ježíš apoštolům slibuje, že s ním sou=
diti budou dvanáctcro pokolení israeiskýchv
dobu obrození či obrodu. Amen pravím vám,
že vy, kteří jste následovali mne, v obrození„
když sedne Syn člověka na stolicí veleby své,
sednete i vy na stoliceoh dvanácti, s'oudíce
doancídte pokolení ísmelsky'eh.

CO značí ob=

rod? Proč mluví o dvanáctém pokolení isra
elských? V jakém smyslu apoštolé souditi
budou s Pánem ? To jsou nezbytné otázky,"
které se tu namítají, Obrozením' či obrodem,

či oplozením, cplodem se rozumí obnova přía
lDivili se otcové svatí Petrovi, že tak
rody, obzvláště ale obnova člověčenstva a
směle ku Pánu přistoupil a otázku tu na navrácení stavu prvotného, v němž se svět
Pána vznesl. Nebo nebyl-li to chudý rybář, v ráji nalezal. Obrodí, znova zrodí, přerodí
jenž rukou svých pracováním sobě živností se, obnoví se tu příroda, podlé 2. Petr, 3,
dobýval? Kterak tedy praví: Všeckojsme o 13. Ap. 21, l. 5. des. 65, 17; 66, 22. R. 8.
pustili? Ale hned dávají odpověd tuto: Kdo 21. obnoví se tu také člověčenstvo 2. Cor. 5..
vuli něco míti. opustil, kdo se náklonnosti k . 4, Fil. 3, 21. Kdy se to obnovení stane, urg

litai-onsline až.-se;
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škeré vyvolené lidstvo souditi budou. Ven
škeří národové kladou se co vštípení v ná—
rod israelský kmenové či roubové Rom., 11,

čuje Pán, an dí; když Syn člověka na soud
ne' stolici sedětí bude Po z mrtvých vstání
lidstvu stav onen vznesený, v němž svět
od Boha stvořen byl a v němžto se přede
hříchem Adamovým nalézal, navrácen bude
co konečné ovoce spásy Kristem dobyté (Jes.
65, H.) a stvoření veškero' v onu se oble
če tvářnost, která idee Boží a námyslu
Božímu docela odpovídá Tenkráte teprv,
když veškera příroda dojde oslavení synů
Božích Rom 8, 21 nn., odplata úplná se
lidem Božím dostati může. Proroci před-=
věstovali, že za vladařství Mesiášova věci
veškerý obnoveny budou, jak z míst výše
uvedených patrno, a podobně místa do
tčená z Nového Zákona tolikéž namítají,
Ghiliastická očekávání některých svatých otců
na nich spoléhají a světcové ti, jako. sv,
Justin, lrenéus a jiní v tom jenom ode prav=
dy vyvinuli, že příliš doslovně výroky ony

17 19 24., jak patrno z toho,že sv. Jan
erevení svém počet vyvolenců aspasenců

7, b. a počet i nápis

dvanáctera

bran

ine—=

beskéhe Jerusaléma 21, 21 podlé oněch isra—
elských pokolení určuje. Bylo sice třináctero
pokolení israelských, ale pokolení levitské
co zvláště oddělené a místo prvorozenců ji
ných kmenů přijaté se nečítá. O dvanact1apo=
štolech pak mluví podle stavu důstojenstvía
úřadujejich, ne podle osoby a její povahy,
ovšem věda, že Jidáš iškariotský na stolici
soudně seděti nebude,
Tím odbavena jest druhá otázka, jenž
se čísla týkala. Vjaíce'm smyslu ale Kristus
Pán praví, že soudítí budou apoštolé? l tu
se rozcházejí vykladači a domnívají se ně
kteří, že soudz'tz"jest toli co výrok Páně ec

hlasovati. Výklad ten jest podobnější než
ta jiných vykladačů domněnka, že soaditi jest
toli co odsuzovatz'. Odsuzovati prý budou
apeštolé pro nevěru ty, jenž věřiti nechtěli;
Než ke druhé otáZce přistoupíme, don což docela se protivno býti vidí "záměru
tknouti musíme toho spolu, jenž mezi vy— Páně. Raději bychom řekli, že vykázání míst
kladateli o tom se nalézal, zda to, co Kri= a dědictví spasencům a uvoděníjichvdržení
stus tuto v. 28. o zasednutí na stolicech a a seděuí blaženosti souzen'ím oním slyšáno
souzení dvanáctera kmenů slibuje, k apo“ býti má. Podle jiných naráží Pán toliko bez
stolům toliko, či ke všem lidem se odnáší. dalšího významu na onen obyčej,podlé něhož
Avšak spor ten snadnou měrou se uklizuje, kolem krále nejvznešenější osoby při soudě
an očividně Pán o apoštolech mluví, teprv jeho. zasedají a v soudu králově účastenství
v následujících veršech k ostatním vůbec lia “ berou-. Ostatně rádi připouštíme, že nám
dem přechodě. Mluví tedy Pán o přednosti, spůsob ten, jakým apoštolé souditi budou s
kteréž se apoštolům co knížatům církve do— Kristem, ovšem zakrytjest, tak jakož ani otrů—
stane, jak již z čísla dvanácti viděti jest. nech, jací by byli, ničeho místnějšího řícine-=
Apoštolství představuje královskou Krista dů - umíme
stojnost a ovšem ji až do z mrtvých vstání
Od apeštolův přechází Pán k těm, kteří,
představovati bude, lí sluší zajisté, aby tito ač ne všecko, přece nějakou částku pro Kri=
nositelé a držitelé královské hodnosti Kri= sta opouštějí, a těm slibuje tolikéž určitý
stovy tenkráte, když zasedne na trůně ve= podíl 3. jistou odměnu. Dí: Každý, kdož
lebnosti své, s Ním zasedli co královští ot—: opustil dům neb brairy neb sestry neb otce
cové, co rodovůdcové a kmenevládcové na “neb matku neb neanželku neb dětí neb pole
trůnech. sobě určených, a aby jak na zemi ; pro jméno moje stokrát více vezme a život
královské, tak tam soudně důstojnosti Kri večný zdědí. Vůbec tím vece Pán, že Bůh
stovy účastnými byli. Dvanácte pokolení, dí hojným odplatitelem jest a že žádné oběti,
Pán, soudem?
budete Dvanácté jest určité číšlo kterouž se kdo službě Boží propůjčil, bez
a klade se na místo neurčitého čísla, aneb přiměřené odplaty nezanechá. V tom není
raději se klade za celek, poněvadž lidisrael
rozchodu mezi vykladateli. Ale což značí
ský, kterýž místo všech jiných národů zao se onou starou náhradou? Zdali jiná jest
stoupá, ze dvanáctera pokolení zastával. My nežli ten život věčný? A kterak mluví Pán
stickým významem číšlo to značí celek, o zanechání ženy, ješte svazek manželský
v jehož prostředku Bůh se nalézá, nejsouc nerozvazným býti pravil? Co posledního se
než ztrojnásobená čtverka; podle číselné my týče nemíní Pán, aby svazek manželský roz“
stiky trojka jest známka Boží a čtverka pojoval .e, nébrž toho žádá, aby každý
známka tvorů Dvanácterým pokolením isra člověk Krista a vůli Jeho výše kladl nade
elským se veškerest vyvolených Božích zna všelikon lásku k manželce, a ovšem hotov
mená a chce říci ?án, že apoštolé ve= , byl raději manželky nežli Krista zanechatí.

slyšeli, v čem jich četnější otcové nenásle
dovali, a Klement Ř., Polykarp, Ignatius M.,
Athenágoras, Theofilos a jiní docela čáký té
prázni a prosti jsou,

___—__

tlatouš
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Co se steré té odplaty dotýče, v tom sua-= * cko duchovně o Kristu, jenž jest nám otcem,
šejí se vykladači veškeří, že číslo se tlačiti, ;matkou, bratrem, jenž nám nade všecko
huísti a hmožditi nemá. Ale se různí vtom, jest a jenž nám mnohonásobně veškerý zlatá-=
že někteří starou náhradu a život věčný za. ty potěchami a milostmi svými vniternými=
.
věc tožuou kladou, jak již Jeroným činil, a , nahražuje.
Přidává. a dodává Ježíš: Mnozí první
tudy spojku a za výkladnou mají, jako by “
toli co totiž značila. Leč výkladu tomu budou posledními“ a poslední prv-ními., Slova
příčí se, že Marek 10, 30.. a Lukáš 18, 30. ta o důstojenství a 'o času slyšeti se dají.
o dvojí odplatě mluví, o časné, jížto se na Podle důstojnosti těmi slovy předně rozlič=
zemi člověku takovému obětovnému dostane, nost soudu Božího od soudu lidského aroz
a o věčné, jenžto mu na onom světě při dil i proměna postavení mnohých lidí tu na
padne. Tudy také u sv. Matouše tu na mí Zemi i tam na onom světě se projádřuje.
stě našem dvojí odplatu rozeznávati přijde, Kteří tu jsou předními, z těch mnozí tam
ana slova Markova a Lukášova co výklad posledními budou v postavení a hodnotě své,
slov u Matouše se nalézajících považovati anot zde někdy náhoda, tam ale spravedl—
sluší.
'
nost Boží rozsuzuje. Dále slova ta povšechná
Ale jaková jest ta sterá náhrada? Ktea a obecná praví, že divu není, že apoštolé, ač
rak bratří, sestry, otec a nejvíce ženy sto— nepatrni jsouce tuto, tam co knížata nad ji—

krát nahraženy budou? Již v obyčejném nými soud vynášeti budou, poněvadž tam
mluvení nebéřeme náhradu v tom smyslu, jiní poměrové nastanou a ovšem se státi
že by věc tatáž se nám dáti musela, uébrž může, že kdo zde jiným předkoval, tam po—
spokojujeme se, když se“ nám dostane věci sledkovati bude a naopak..
Kromě toho mohou slova ta' také ocasu
rovnoplatné, li říká se, že ten a ten otce a .
mateř onomu sirotku nahradil a tytýž že slyšána býti. A tu mají v sobě výstrahu
stokrát je nahradil, když se ujal bohatec si-— pro apoštoly, aby první byvše povoláni ne
rotka, jenž rodiče ubohé měl., Tak se i hn'ed mysleli, že za'tou příčinou jedinou na
tuto odplata ta slyšeti má, ne že by zajed oněch trůnech osednou, nébrž že na nich zá
noho otce sto otcův a podobně se dotčeným leží vytrvati až do konce, ač nechtějí-li vyu
lidem dostati melo, nébrž stokrát se jim na— padnouti jak Jidáš iškariptskýn Posléze pro—
hradí, co svým otce pro Krista opuštěním hlídá slovy těmi Pán k Zidům a pohanům a
ztratili. Podobně i o jiných tu jmenovaných klade, že Zidé, jenž prvními l“_yti měli, pro
věcech se rozuméti má. Tudy nám nemůže nedbu a odpor svůj posledními budou a po=
ani slovo manželka vaditi, an výklad dobře hané je ovšem předběhnou; tudy dle Rom.
k tomu slovu přiléhá, že totiž náhrada sterá 11, 25. teprv až vejdou pohané, také Zidé
stane se za to pozbytí, jež kdo opuštěním ke Kristovi přihlásí se. Leč slova ta ještě
ženy ve smyslu výše vyloženém utrpěl. To v následující hlavě 20, 16. přicházejí a celá
se nám. prostým a nejbližším výkladem parabola, kterouž Kristus na počátku hlavy
tě klade, k vysvětlení slov těchto směřuje..
býti vidí.
Jiní určitěji vykládajíce rozumějí o ně Tudy raději k samé té kapitole přistoupíme.
jakém obecenství dober, že totiž člověk ten Toho jenom ještě pominouti nemůžeme, že
křesťan nalezne za ztrátu domu svého pro Pán dí mnozí a tedy ne všichni; ovšem tedy
Krista podniklou příbytek u jiných křesťanů, některým se dostane tuto i tamto předko
že místo bratra toli' křestanův duchovními vati, jak skutečně mnoho svatých králův, cí
jeho bratry se stává, jenž dle lásky křesta= sařův, papežův, knížat a jiných vznešenou
nům společně _a volené všelikým zbožím církev Boží počítá.
Ku čtení podezřelému patří slovo mtm:=
svým s ním se sděliti. neupomenou. Obce
vání svatých poskýtá křestanovi novou vlast, želky, jež ale vulgáta ovšem má; možná. že
četné bratrstvo a sesterstvo, dává mu círa se slovo to sem z Marka dostalo, anot v
kev za matku, uděluje mu nevýslovných po= řeckých. nejstarších rukopisech Matouše se
nenalezá, Ještě čtou vzácní rukOpisové mno=
těch, slovem nahražuje mu již tu nazemi
stonásobně, či jako čte Lukáš, mnohonásobně, hokra'te místo stokráte. Leč toho a jiných
ovšem pak po smrti uštědřuje život věčný. maličkostí mlčením pominouti můžeme, na
Ještě jiní na př., Maldonat vykládají to vše-— smyslu se docela netýkají,

klaiooě kil, ledě.. či dělnicieh na vinici a o “vraždějejich.
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Podobenství o dálnicích na viníci 8. a o mzdě _jící kapitoly vysvětluje; a tedy v řeckých
jejích. 17, Kristovo smrti své předpověděnž. čteních nalezáme slůvko yág; zajisté, neb, na
20. Matky Zebeďeovců spokojené. 29. Dvou začátku kapitoly naší, jímž se ' výrok verše
prvního ku předešlému váže, Jest zajisté
slepých uzdravení. '
poslední verš před., k. jako nápis podoben=
l., Podobne jest království nebe— ství toho, jež Pán tu předkládá.

ské člověku hospodáři, kterýž vyšel na
dsvitě najmout dělníků na vinici svou.
& Smluviv pak s dělníky z denáru na
den odeslal je na vinici svou. 3. A vy=
šed okolo hodiny třetí uzřel jiné státi
na trhu zahálející. 4. .d řekl jim: jdě

Parabola ta sama v sobě dostijasnajest,

aniž mnoho vysvětlovati přijde pro vyrozun
mění slovům jejím—; přece ale o smyslu a
směru jejím něco položiti potřebí. Co se
siovného významu dotýká, některé maličko—
sti k jasnějšímu vytknutí přivésti musíme.,
Nejprve samozřejme jest, že se královstvím
nebeským církev Kristova míní a že se ne—'

tež i vy na vinici mou a co sprave== připodobňuje s ní hospodář ve vlastním smyc—
dlivo bude, dám vám. 5. Oni pak ode— slu, nébrž že Pán záležitost a nakládání s
šli, Opět ak vyšel 0 šesté a. deváté věcmi království nebeského přirovnává a
hodině a učinil tolikéž. 6. O jedenácté přilicuje k nakládání a chování se hospo
dáře při najímáni dělníků a jim výplaty dá=
ale hodině vyšed nalezl jiné státi a vání.
Nádeníci, jakěž tu nalézáme, jak nyní,
řekl jim: Qo tu stojíte celý den zahá tak tím více tenkráte na tržištích v městech
lejíce? ?, Rkou jemu: Zádný nás ne= se shromáždovali a tam za jistý peníz nají-=
najal. lDíjim: Jdětež i vy na vinici mání bývali. Dena'r se obyčejně překládá
mou. 8., Když _pak se zvečeřilo, řekl v naší řeči penízem, ale vlastně má státi
denár, což jest čtvrtý díl soklu či čtvrtý díl
pán vinice správcovi svému: Zavolej tolaru, po našich penězích asi dvacet krej=
dělníků a dej jim mzdu, počna od po= card stříbra. Mzda ta vysoká tehdá a ne:
sledních až do prvních. 9.. Tedy při= obyčejná, a tudy ochotně vidíme dělníky na
šedše ti, jenž o jedenácté hodině při= vinici do práce odcházeti. Obyčejněse strava

byli, dostali po denáru. lO. Přišedše
pak i první, domněli se, že více dosta-=
nou, ale dostali také oni po denáru.,
ili, A dostavše reptali proti hospodáři
řkouce: 12, Tito poslední jednu hoe
dinu dělali a rovné jsi je nám učinil-,
kteříž jsme nesli břímě dne ihorka..
lil, On ale odpovídaje jednomu z nich
řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy;
zdali jsi z denáru nesmluvil se mnou?
ld, Vezmi co tvého jest a odejdi; chci
pak i tomu poslednímu dáti jakož i

dělníkům dávala, kterouž ve vinici samé při-=
jímali. Hodiny se čítají od východu do záe

padu slunka; i odpovídá hodina prvá naší
šesté ráno, hodina třetí naší deváté, hodina
šestá naší dvanácté, hodina devátá naší třetí
po poledni, hodina jedenáctá naší páté k ve?
čern. Na tržišti po celý den se zdržovali
nájemníci, jak z této paraboly viděti a jak
ze života soarožitného víme, mohouce každou
hodinu najati býti.. S prvními dělníky smlouvu
učinil hospodář o denár na den; těm, jež
později volá, mzdy neurčuje, něbrž vůbec
slíbí jim, co spravedlivo a slušno bude, jim
dáti. Posledním ani toho neslíbí, leč jenom

jich do vinice svojí pcsýlá., Předpokládá se,
15. Aneb nesmím-=li "co chci učí-w že hospodář znám byl dělníkům, a že se
niti? Cili oko tvé zlostno jest, že já všeliké spravedlnosti do"něho nadáli. Ještě
dober jsem? ld. Tak budou poslední připomínáme, že oko zle', nešlechetné či.
prvními a první posledními; nebo zlostně značí toli co závistive', a že správce
či vladař byi vrchní služebník, kterýž do=
mnoho jest povolaných, ale málo vyvo= hlížei
na ěeled' a pána zastával v těch vě=
lených,
cech, jichžto se on sám podjíti nevolil, jaa
kovým n. p, již u Abraháma Gen, 24, 2.,
Parabolou touto Pán Ježíš větu verše Eliezer byl. Různých čtení také něco se zde
předešlého t. j. posledního verše předcháze— nalézá, jež ale toliko pro text řecký volim
tobě..

ili?

ůiaíuu'š štít, v_n,

ll) děluieieh na titulní a o mzdě jejich.

více mají než abychom je tuto přitáčeti - že Kristus sám pravil, že přišel, aby Spasii,
co bylo zahynulo a aby hříšníků hledal.
měli.
Povážíme-li parabolu tuto o sobě bez
Slibný to výklad:, ale mu vadí, že při
ohledu na spojitost, bez ohledu zvláště na jetí denáru toli jest v něm co povolání Kri- *
poslední verš kapitoly předešlé a na v. 16. stem do církve'a že tudy toto přijetí nedo=
kapitoly naší, totiž na slova: „první budou sti od najímáni různí; kromě toho svazuje
poslednímu“ zdá se smysl a rozum její pře výklad ten parabolu tu s tím, co Matouš o
jasně vysvítati: nevidí se totiž jiného zna bohatém mládenci byl pověděl v předešlé
čiti leč tu myslénku , že Bůh podle dobro kapitole, na to, co Pán blížeji k apoštolům
líbezné moudrosti své jednoho dříve, jiného a ku Petru praví, méně ohled bora, Tudy
později volá a že každý, kdo volání toho ač se nám vidí ostati při starém výkladu sva
pozdě došedšího poslušenjest, spasením svým tých otcův, kteříž parabolu tu o Zidech a
.
jist může býti. A skutečně tak vykládají pohanech vykládali.
Hospodář jest Bůh, jenž Je. 15,1.. vina-
někteří, slov v 16. v. zhola nešetříce aneb
k jinému smyslu je natahujíce; kladou totiž řem sluje; vinice jest církev, jak v Starém
Zákoně již nenečasto nalézáme „les. 3, M.
SlOVtěch „první budou posledním/L' a poslední
prvními“ tento smysl býti: Mezi prvními 5, l.. 2'í, 2. 32., 12., Jer. 2, 2l. 12, 10.Ezechi
a posledními ne'-bude žádného rozdílu. 'Po 18, 6. Joel l, 7.. 12; děl-nícíjsou lidé skrze
slední pak slova: Mnozí jsou povolání, ale víru do církve povolaní, do níž nikdo leč
nemnozí vyvolení slyší v ten smysl, jakoby Pán skrze jedinou milost Boží přijíti nemůže;
pravil, že od toho srovnání posledních s prvými hodí-ny jsou věkové rozliční, a sice první
a na obrat nemnozí toliko vyjmuti budou, k hodinou znamená se čas předpotopný; hodi-=
neu třetí se rozumí občasí odtud do Abra
vyššímu stupni blaženosti povoláni jsouce..
Avšak výklad ten očividně nepřiléhá háma uplynulé; hodinou šestou čas do Moj-»
ke spojitosti a tudy od něho právem odstou— žíše, ana devátá hodina odtud do Krista a
pití potřebí. Což také větší část vykladatelů jedenáctá odtad až do posledních světa věků
činí, ač mezi sebou se různíce. Jedni -—-a sahá; nebo věk Kristův poslední hodinou
sluje v písmě 1. Jo. 2, 18. Za té poslední
to nejnověji s velikým důrazem ——celou pa
rabolu na církev zde" a na lidi různých do doby děje se povolání ku pohanům, posud
ní povolání obmezují, pravice parabolu tu toliko k Zidům čelivší6 Pohané odpovídají :
význam historický míti a toho příčinu dá. Nikdo nrís nenajal t. j. žádný prorok ani
vati, proč ze Zidovstva toli jich nevěří a učitel Boží k nám poslán nebyl, aniž nás
proč první z nich -——
fariseové— posledními

kde cestám Božím vyučil.. Nebo jak sv. Pa—

vel Act. 14, 15. vece: Bůh-dopustil míro
ode spásy jí dosažitedlné zůstanou. Prvnímí (lům pohanským po vlast-ních svojich cestách
podle toho výkladu slevou ti, jenž do krá= chodítí. Večerjest konec světa; denár jest
lovství Božího přijati jsou, a posledními ti, věčná blaženost, jejíž lesk rozdílen jest, anat
jenž z něho vyloučeni byli; mluvení spůsob hvězda ode hvězdy se v_září odlikuje, ač v
ten vzatý od úkolu nechce pry říci, leč že tom, že svítí, jedna druhé se rovnajíc. Prva
mnozí úkolu a cíle svého nedojdou. De-ncír nější povolaní t. j., Zidé reptají Vidouce, že
jest církev Boží, denáru dostati čili denár posledkové t. j. pohané stejně do království
ezíti jest v Krista uvěřiti a do církve Jeho Božího povolání a stejné s nimi mzdy .a odn
platy přiúčastněni byli, a to reptání je činí
vejít-i. Vinice jest Zákon a na vlnící pra
covatí jest život dle Zákona Starého pořá posledními. Jakož i vidíme, že v církvi Boží
dati. Trh jest svět nevěřící, zahálku a prá nynípohané předkují, an Zidé tvrdošíjně
zeň jest Život hříšný; najímání do vinice Krista přijíti odpírají, majíee ale v posled—
jest volání k víře: hodiny jsou čas rozličný, ním věku dle Rom. 11, 25. do církve Boží
v němž kdo k víře jest povolán, an jiní vejíti. Ten jest výklad obyčejný.-, —
dříve, jiní později povoláni bývajíl Dvanáctá
Ale tím výkladem, ač nejpřípadnějším,
hod-ina, v níž se denárempodělují pracov— se nevyčerpává veškerá podobenství toho
nící, jest přítomnost Krista "a Jeho do krá nauka a jestli kde, jistě zde se potvrzuje
lovství Božího volání. Tu. fariseové a jiní stará pravda, že písmo sv. jest drahokam,
domnělí spravedlivci vidouce, že se jim vyš— jenž na vše strany záři svou a blesk svůj
šího ničeho nad jiné ode Krista neposky= vylévá. Jelikož zajisté slova Páně vůbec
tuje, než těm, jenž později přišli t. j. hříš pronešena jsou, zvláštnosti žádné se netknou
níkům jako Magdaleně, Zacheovi atd. de— ce, také na mnohou jinou záležitost obrácena
náru si nevšímali; a hříšníci dotčení, jenž býti mohou. Slovo; První budou posledními
posledpí byli, prvními se stali, jakož víme, a poslední prvními může o apoštolech, jenž

budou t. docela odloučení od církve a tudy

matous kiki, n=lo. © dělníeícb na vinici a o mzdě jejiělíc

z nízkého stavu byvše knížetství v církvi
došli, rozuměti se, an íariseové a jiní vei
moži a učenci židovští posledními zůstali,

spasení dojdou a to jest ten denár; ale po—
dle zásluh rozličných bude také rozličen
stupeň slávy a spásy jejich, A sv. Augustin
až se velmi připozdili. Hodí-nami rozličnými (s. 57 d. v. d) veoe: Nebude tam život jed=
rozumějí sv. otcové také rozličný věk člo noho delší než druhého, nébrž život věčný
věka, an někdo v mládí, ano-hned v životě všem společen bude, Ale jinou mzdu tam
mateřském jak Samuel, Jeremiáš, Jan Kře= panenská čistota, jinakou utrpení mučen
stitel, jiný v jinošství, jiný v mužství, jiný nické a jinakou jiné zásluhy obdrží., l. Cor,
15, 41.
v stáří povolán bývá.
Za šesté reptání, jakým nespokojenci v
Leč dosti c směru a účelu celé para—
boly., Přistupmež k jiným, ještě neméně dů— parabole vždorovali, potahuje se toliko na
ležitým. naukám, které z této paraboly sa= eno reptání Zidův, o němž se dí Act. 111,2.,
jímž tito pohanům stejného práva v církvi
moděk plynou.
'
Nejprvé parabola ta nám praví, že od Boží odpírali; ovšem pak v království Bo—
Boha všeliké povoláníavyvolení naše pochází žím místa nemá. Patří to raději k vyšlech=
a že v jeho moci jest, povolati člověka, kdy tění a ozdobě paraboly, ana parabola vzata
se mu zalíbí. Ne žeby nechtěl některých lidí jest z obyčejného života, v němž příhoda ta
spasiti, an l. 'll'im.2. 4. všecky lidi k špáse ovšem se stává; pro výklad samého záměru
přivésti hodlá a tolikráte, bychom mluvili slovy paraboly významu to reptání nemá, leč je=
paraboly, vychází na tržiště světa, aby lidi do dině má lidi od závisti vystříhati a to namí=
vinice volal; nébrž pro dokázání svrchovanosti tati, že tak velika jest láska a milost Boží
své a toho, že všeliká spása odNěhojde, aby k lidem později povolaným, že ti, jenž dříve
kdo se chlubí, v Bohu se chlubil i. Cor., l, povoláni byli, nad tím žasnou, tmou, žárli
31. Tudy vece: Chci tomu poslednímu tale" vými a řevnivými se stávají. Nebude od
dáti co tobě; a ptá se: Zdali nemohu s ma= místa to, co sv. Basilej vece o závisti, tuto
jetkem svým činiti co chci? Nečíní ovšem podati: Není v duších. lidských nepravosti
ničeho Bůh bez příčiny, avšak člověk krát— horší nad závist, ana těm, proti nimž se
kozraký nevystihá svrchovaných. záměrů lilo-= chová, nic neškodí, nejvíce a vlastně toho
žích. Nebo ne'vyZPytatedlni jsou Boží sou hubí, jenž ji v srdci pěstuje. Jako rez ocel,
tak závist duši sežírá, ano co tam lidé pra
dové Rom. 11, 33.
Za druhé učí parabola ta, že odplata u vili o ještěru, jenžto život mateřský prožírá,
věčném životě nezávisí od toho, jak kdo dlouho to činí závist hlodajíc duši, jenž ji zplodila..
lBohn sloužil, nébržsjakou horlivostí k službě Urodný-li jest statek bližního, dostává—lise
této stál. Mnohý zajisté, jak vece písmo Sap. mu všeho, co srdce ráčí, jest-li kdo udaten,
4, 13. dokonav o hráčku vyplnil časy mnohé" jest—li sličnějšího obličeje, vyniká-li kdo dary
t. j. ač krátký maje život učinil toli dobrého, duchovními jsa obdivován a slaven, skvějeeli
jakoby byl mnohé a předrahné časy živ býval,. se kdo poctami neplývá-li chválou pro dobra
!

!

Za třetí ze slova mzda, odměna, od—
plata. na jisto se odvětuje, že skutkové do—
bří záslužni jsou.
'
Za čtvrté, že pán s prvními dělníky
smlouvu učinil, nepak s druhými a ostat—
ními, přiléhá k výkladu, dle něhož se prvýmí
povolanci Zidé rozumějí, se kterýmiž Bůh
do mnoha úmluv hned od dob Abraham0=
vých vnikal a jimž odplatu zřetedlně slíbil,

jiným udělená ---»-to vše jsou závistnému
člověku rány a bolesti, tak že se v ničem
neliší od člověka, jenž za naha odevšad ra=

něn bývá. Závist jest uměním pekelného
hada, jeho vynálezcem a semenem; jest zá=
vdavkem věčného trestu, překážkou nábož—
nosti, cestou do propasti pekelné, lonpežní=
kem království nebeského. Podivným Spů=
sobem protestantský vykladač reptání to i
an pohané jen vůbec a bez jistých úmluv na onen svět klada z toho dovedli, že jest
na vinici Páně povoláni byli, Avšak že z místo mezi nebem apeklem prostřední, kdež
toho Židům žádná přednost nevzešla, ze člověk pro domnělou sobě učiněnou křivdu
samé paraboly jisto jest, an právě oni po= takovým veptáním na Boha se dobývá.
Za sedmé slova dokladná: Mnozí jsou
sledními z prvních se stali.
Za. páté z toho, Že všechněm dělníkům povoláni ale nemnozí vyvolení nauku z pře=
stejný denár dán byl, nesluší za to míti, že dešlé paraboly rozšiřují. Netoliko první bu=
odplata v nebesíeh pro veškerý světce a dou posledními a na obrat, nébrž někteří z
světice stejna jest, jak Jovinian vykládal. povolaných právě žádné odměny nedojdou,
Jeden denár, dí jemu sv. Jeroným, není poněvadž povolání svému zadost neučinili,
stejná odplata, nébrž jeden život věčný a na vinici ku práci neodšedše, aneb tam zhola
jedno od pekla osvobození. Všickni svatí nepůsobívše a tudy o všelikou mzdu samov
Evana. sv. Mat.
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ŘĚatonš init, tíž-mid. Pán předpovídá svod staří,

jistě prorok Ješ. 53, 7.: Obětován byl, že svím
volil.. Tudy se učeníci div-ili té odhodlanosti
ale jak druhá parabola níže 22, 8.. učí, ho— Páně a spolu báli se pro Něho i pro sebe,
dův nebeských hodnými se neučinili a tudy poněvadž-tak jasně byl mluvil o tom svém
vyloučeni byli. Slovem mnozí tu rozumějí utrpení. Předcházel pak i pro příklad jejich,
se veškeří, jak dolejt v parabola () pozva= aby ukázal, jak statečně také oni k mukám
ných na svatbu vysvítá v. k. 22. a z jiných a útrapám kráčeti mají; jak o sv. Pavlu čteme
míst průvodno jest, kdež se dí, že Kristus Act. 21, 13., že hotov byl netoliko svázán
za všecky umřel H, Cor. 5, 15., že přišel, aby býti, nébrž i smrtpodstoupiti pro jméno Pána
hříšníků volal ku pokání Mat, 9, 13. všickni Ježíše, Pojal je soukromá nehodlaje o smrti
lidé ale hříšni jsou. .anozí se naproti kla své jiných, leč toliko apoštolů uvědomiti,
dou nemnohy'm a tudy raději slova mnozí kteří o tom věděti měli, aby svědkové byli,
nežli slova. všíckm?Pán užívá. Všickni jsou že smrt ta Pánu se náhodou nedala Zai-»
stupu ostatnímu toho Kristus nezjevil, au
mnozí, že všechněch mnoho jest.
toho
schopen zhola nebyl a byloby mu to
Leč sv.. Matouš pokračuje vypravovati
jen ku pohoršení sloužilo, Ano'sami apoštolé,
o cestě poslední do Jerusaiěma a píše:
jak dokládá Luk. 18, 34., nerozuměli tomu,
VIV
což jim pra-víl. Slovůmsice rozuměli, že smrt
17, A vstoupaje Jezrs do Jerusa— svou předpovídá, ale celého dosahu a do—
iěma pojal dvanácte učeníků soukromí vahu slov Páně nepostihli, tajemství smrti
a řekl jim: 18. Aj vstupujeme do Je Jeho nepoznali,'aniž prohledali, k čemu by
rusalěma a Syn člověka vydán bude ve— smrti to zapotřebí bylo; snad také poněkud
leknězům a zákoníkům a odsoudí Ho posud slova Jeho v obrazném významu brali,
an jim očekávání jejich o slávě Messiášově
na smrt 19, a vydají Ho pohanům ku nemálo
vadilo. Co Pán o zmrtvýoh vstání
posmívání a k bičování a ukřižování a přidal, mělo jich spolu potěšiti; ale také o
třetího dne vstane z mrtvých.
tom jenom temného nějakého tušení nabývali.
Utrpením (dí Aug. civ. 18.) ukázal Pán, co
Po dvakrát již Kristus o svém utrpení pro pravdu snášeti, _vstáním z mrtvých, čeho
mluvil výše 16, 21. a 17, 21. Pcprvé neto od Boha očekávati máme.
liko apoštole slovům Jeho nerozuměli, nébrž
Tehdá na cestě oné se přihodilo,co hned
téměř ani o tom slyšeti netrpěli. Po druhé dále vypravuje sv. evangelista.
Pán něco místněji mluvil o tom, v Galilěe
20. Tehdy přistoupila k Němu matka
jsa ještě; ale i tu ještě o smrti a o vzkří=
šení jen Vůbec .mluví, ano také o vydání synů Zebedeových se syny svými kla—
svém v ruce lidské vůbec jen dotýká, ač dří nic se a prosíc něčeho od Něho, 21,
ve 0 veleknězích a zákonících byl připome
nul., Na místě našem blížeji a určitěji se Qn pak řekl jíz Co chceš? Vece Jemu:
projádřuje, & netoliko velekněze a zákoníky, Rekni, aby seděli tito dva synové moji
nóbrž pohany, ovšem pak, jak rozuměti mo jeden na pravici Tvé a jeden na levici
hli, Rímany, uvodí, v jejichž ruce od vele v království Tvém. 22. Odpovídaje pak
knězů vydán a zrazen bude. Spolu také spů— Ježíš pravil;
Nevíte, oč prosíte. Může-=
sob smrti udává, že posmíván, bičován a
t_e-li
píti
kalich,
kterýž já píti bude?
ukřižován bude. Dále se to na cestě, jak
Rkou
Jemu:
Můžeme.
23. Di jimž Ka—
někteří flip, ř.. přidávají, když vstupoval do
lich
sice
můj
píti
budete,
seděti ale
Jerusaléma k oné přesmutn'é události, 0 kte
réž nyní po třetí apoštolům mluví. Vstupo— na pravici mé aneb na levici není má
val-í, dí, poněvadž Jerusalem město na ho
věc dáti vám, néhrž kterýmž připra=
rách leželo údolími obklíčeno jsouc a ode—
veno
jest od Otce mého. 24. A usly=
všad se do něho vstupovati, vzestupovati,
vystoupati muselo. Jak sv. Marek 10, 32. ševše to deset rozhněvali se na dva
praví, předcházel Kristus, oni pak divili a bratry., 25., Ale Ježíš povolav jich k
báli se. Předcházel Pán na důkaz, že se ne sobě rekl: Víte, že knížata národův
liknuje a se nezdráhá smrt podstoupiti pro panují nad nimi, a kdo velmoži jsou, moc
spásu lidstva, nébrž že raději s radostí a

chtíce se připravivše; jak to na Zidecb za
Krista spatřovati, kteří všickni bylipovoláni,

provodí nad nimi. 26, Ne tak bude mezi
12, 50. lcřestem mám pokřestěn býti a, kte vámi, ale kdož chce se mezi vámi ve
rak sklíčen jsem, dokud nedokoncí se! Dí za,-=l likým státi, budiž služebníkem vaším, 27.,
zmužile jí v ústrety kráčí. Tak

dí u Luk.

:)
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lllatky Zebedeevoů spokojeni,
|.

a kdož chce mezi vámi prvním býti, bude iže na pravici a levici králově seděti nej.
vaším sluhou; 28. jakož Syn člověka ne vyššívpo králi důstojenství znamená 3.Reg„ 2,
19. Z. 28, 10, 109, 1. lí. Cor. 15, 25 ?án
přišel, aby Mu poslouženo bylo, nébrž dobře věda, odkad prosba ta vlastně po=
aby posloužil a dal. život svůj na vy— chází, neodpověděl, jak praveno,matoe,nébrž
koupení za mnohé,
synům: Nevíte, oč žádáte. Neznáte povahu
království mého domnějíce se, že nějaká
Tabula/í.,dí evangelista:

totiž na cestě do

světská říše plná slávy a nádhery mnou za,-=

ložena bude; ješto říše má duchovna bude
a panování v ní nebude nic jineho leč sebe
tehdá, poněvadž domněla se máti Zebed'eov— obětování, sloužení, trpění. Aniž'také znáte
cův spolu se syny svými býti teď čas nejpříhod výminku, pode kterou prosba vaše vám “vy—
nější a nejsvrchovanější ku předložení té pro" plněna býti může, an triumfů žádáte před
sby, an jižjiž v Jerusalěmě Pán království vítězstvím a odplaty před bojem. Ještě i v
svoje vyzdvihne. Slyšeli, jak jim byl 19, 28. tom mýlíte se, an se domníváte, že od libo-=
pravil, že zasednou na dvanácti trůnechaná— vůle nějaké závisí udělování důstojenství v
rody souditi budou. 1 kde má nejblíže Pána království Božím, an to docela od řízeníBo—v
seděti? Ovšem přednost již 16, 18. Petrovi žíbo se stanoví. Pán ucpe-vstává a neodpírá
dánu býti věděli; ale přece matka i synové zpříma, aniž jim scroho pro jejich omylně
její neméně přesvědčeni byli, že Jan jest domnění domlouvá, něbrž, jak obyčejně Luk.,
učcník ten, jejž Pán miloval a že Jákob 14, 15, 3.6, omyl ten podáním pravdy z ne—
“Většíbratr jeho nemenšího vyznačení ode přímá podbírá. Avšak dosti zřejmě ač pře——
Pána požíval. A čeho se srdce mateřské ne— lahodně se blud jejich ode Pána poráží, an
naděje a nepOdejme k vůli synů? Podle sv, jim za výminku tě s Nun vlády a slávy
Marka 10, 35. sami synové prosbu tu Pánu útrapu a svízely klade, čímž ovšem v nich
předložili; ovšem tedy musíme za to míti, idea o duchovnosti říše'deho se namítala, Taže
že máti jejich Salóma netoliko vlastní svou se jich: Můžete-Zikalich pití, kterýž já pátí
k synům láskou, nébrž také a ponejvíce syn budu? Kalich píti značí podle der. 4-9, 12.
nův oněch doléháním puzena byvši vejměnu des. 51, 22. utrpení, strasti a soužení pod=
Vůbec Znamená leaZz'ch určený šlo"
jejich žádost tu nice klanějíc se na Pána se— _nikati.
patýma rukama vznesla.. Podobně výše 8, 5 věku od Boha "osud Ž., 15, ň- 22, 5. avzato
Matouš praví, že setník ku Panu přistoupil, jest mluvení od obyčeje, podle něhož nespln-=
an Luk. ?, 3. voce, že skrze přátely svoje dář každému přístolnému. částku nápoje mu
Krista prositi dal. To také 2 odpovědi Páně náležitou do kalicha. vléval= Na našem místě,
vysvítá, která nebyla matce, něbrž učeníkům, poněvadž Pán právě na prahu sveho utrpení.
synům jejím dána. Aniž nám tě věci divne o smrti své mluví, nemůže kalich leč trap
bude, pováží-meoli, že učeníci ještě duchem livý osud, trápení a soužení značiti, Sv. Ma
svatým osvíceni nebyli a že nejblíže mile- rek dokládá, že se spoiu také Pán jich tá:
vaného Pána býti ovšem za největší blaže zal: Můžete—likřcstem pokřesiěni býti., jakým,
nost pokládati museli. Sv. Ambrož o Salómě já pokřestěn budu.? (10, 38)- kterežto rčení
povážiti dává, že matkou byla a ovšem tedy týž smysl dává, an“ křestemutrpení asmrt se
ode přírody 0 slávu synů svých péči vedla, znamená, Luk.12,50. Ale jest v tomstupňon
za Krist-em chodila a synům. svojim, ačko= vání, an kalich pátí značí Vůbec trpěli, leže—
liv snad jich podpory potřebujíc, Krista stěn býti ale znamená. v útrapách. ponořen
následovati dopustila; a jestliže chybila, tedy býti, jich plnou měrou zakoušeti; jak se v
chyba její z lásky povstala.. Tolikéž se o sy= písmě di : vzešly vody až lt duši mě; at" mne
netopí proudové vody Z. 68, 2. 3.6. Rčení
nech jejich říci dá.
Nejprve, jak u Marka na dctč. m. vi to o křestění křestem z Marka vkloualo také
děti a jak také Matouš tuto klade, vůbec do některých řeckých rukopisův na míst
jenom žádala o něco (Mt.) t. j. aby, jak Man naše a tudy protestantská přeložení -— ač
ětou slova ta, na př.. bibla bra-=.
rek má, se prosbě jeji Pán již napřed pro= neprávě ——-—
půjčil, nežliby ji pronesla: Prosím, abys mi trská.
Na otázku Páně odpověděli apoštolě jen
dal, čehokoli žádatz' budu. Když pak Pán se
jí hned nepropůjčil, nébrž otázku na ni VlOw dnohlasně a kvapně: Můžeme. "Byli zajisté
žil, oč by žádala, tedy určitou měrou prosbu hotovi s Kristem všecko podstoupati, jako
svou vyjádřila: dej seděti synůmmojim na Petr když pravil: Bych měl i umřžtí, ne
pravicí Tvé jednomu a na lavici Tvojí dm— zapr-u tebe 26, 35. a jako Tomáš Jo, “A.JL? 18.

Jerusalěma. Určitěji' někteří spojitost také
vniterně stanoví pravice, že se to stalo právě

..kému v království

fl'věm. Samozřejmo jest, ; když pravil:

Pojďmež a umřeme .? Z\lžm, Na
18%“

nn

tlačeni-Xin, Žár—ŽŠ. blatky Žebedeoveů spokojeni,

Pán byl domluven ač lahodnou odpověděl,
rozhněvali se na dva bratry nevolí v srdci
proti nim pojati byvše, jak se přihází z nc—
spolu předvéstují, an Ježíš slovo jejich Mez-= dojepí také myslem šlechetným, když vidí,
že jiní uchvacují, co všem příslušelo, Pro
žeme co přípověd', smrt pro Něho podstou
piti přijímá a potvrzuje. Jákob starší první takovouto neostražitě v ně zašlou žárlivost
mezi apoštoly smrtí mučenickou sešel Act. rozhněvala" se na ně; ale právě pro 'tu pří—
12, 2. a Jan do nádoby vroucím olejem plné činu také Pán všechny své apoštoly svolal,
vhozen a na ostrov Patmos vyobcován byl; aby jich místněji a zřetedlněji o rozdílu krá
tudy jej Polykrates biskup Efeský v. l, k lovství svého a království světských poučil.
Víte, že knížata národův nad nimi panují a
"Viktor. ím. pap. mučeníkem nazývá Euseb.
ll. e. 3, 31. Potvrzením tím Pán jim eůbec velmožove'jzmz vládnou-., Netalc jest u nás,
a všeobecně i sezení na trůně, o němž 19, ne'brž kdo z vás nelmožem býti žádá, ten buď
25. potvrzuje, poněvadž kdo přiúčastněnjest služebník váš, a kdo z vás prvníkem chce
smrti a útrapy Kristovy, také se ve slávě býti, ten buď vaším frobem. Ze slova poco-=
Jeho přiúčastní Rom. 8, 17; ale na prosbu lrtl dobře se odvětuje, že to, co se se syny
jejich, aby se jim přednosti před jinými Zebcdeovei a matkou jejich dálo, nějak stra—
dostalo, Pán zápornou odpověď dává, an dí: nou se přihodilo, tak že apoštolé druzí te—
Sedčti ale na pravici a na levici mojí není prv ze slyšené místněji odpovědi Páně do=
ma' věc vám dáti, ne'brž těm, jímž od Otce myslili se více než doslyšeli, oč byli oni
ustanoveno jest.. Neni má věc, pravi v tom dva s Pánem jednali. A tu pro podtěti ko
smyslu, jak tam pravil Jo. 7, 16: Učení řenův žárlivosti'a ctižádosti klade Pán proti

to dí Pán: Kalich síce pití budete, toho se
vám propůjčiti může, ano toho se vám také
dostane. Slova ta nejenom připouštějí, ale

moje není moje, ale toho, jenž mě poslal, Otce.. sobě povahu a obyčej říší světských

a po-—

Kristus mluví co Spasitel světa od Otce na
svět poslaný a jelikož menším jest než Otec
Jo. 14, 28. tudy. všecko dílo své k Otci od

vahu své říše. Velmožové světští panují;
velmožové v říši mé slouží; kdo tedyvmém
království velmožem býti žádá, ten staniž se

náší Jo.. 6, 36, 17, 4. 5, 19.

služebníkem druhých. Ovšem i v církvi kře—

]Díla zevnější,

jak je theologové jmenují, jsou sice všem stanské vrchnostenstvo a představenstvo ně=
třem osobám Božským spolecna, avšak přece jaké býti musí, jakož Pán Petra 16, 18. a
některá jisté osobě se zvláštně připisují. Stvo= ostatní apoštoly 18, 18. byl k řízení církve
ření eškcrcnstva, zvláště ale vyvolení apřed ustanovil; ale účel vlády církevní není pa
ustanovení sev písmě Otci přikládá. Atudy nování, nébrž služba, prepůjčování se k do=
neměli příčiny Ariáni se k tomuto místu po brému svěřenců, obětování sebe a vzdávání
tahovati, an nad to neděje se porovnání mezi “se sobětných úmyslův z lásky k Bohu a
Otcem a Synem, jakoby Otec. mohl a Syn bližnímu. V domě nebeského města, dí Aug.
nemohl, nébrž příjemeové slávy a cti se ve
spolek přilicují a dí Pán, že ten jenom při
jme přednost dotčenou, jemuž odOtce určeno
jest„ Což sv. Chrysostom a po něm jiní vy
kladatelé příkladem krále vysvětlují, kterýž
drže korunu zlatou praví, že tomu se do
stane, kde první k métě doběhne. Již pak

král ten tému, kdoby neběže korunu tu míti
chtěl, právem říci může nebýti v moci jeho,
aby mu ji dal, nébrž že se dostane jen tomu,
jemuž určena jest. Vylučuje Pán veškerou
libovůli, uči, že Bůh všady podle nejsvětěj
ších ohledů jedná, a dává všem přednostům
příklad, aby též oni' toliko na zásluhy zřetel
brali, na náklonnost, přízeň, příbuznost apo-=
dobné nečisté ohledy žádné váhy nekla
douce., Poznamenání činí ještě sv, otcové,
že ti, jimž ustanovena pravice a levice, byli
Petr a Pavel, Ostatně týž Pán u Luk, 22,
29.. sám odkazuje apoštolům místo v králov
ství nebeském.

civ., l). 19, 14., také rozkazovatelé slouží těm,

jimž na pohled rozkazují; nebo nerozkazují
ze žádosti po panování, nebrž z povinnosti
raditi, aniž toho činí z pýchy nad jiné se
vynášejíce, nébrž z milosrdného opatrovnictví.
Podle toho jmenuji se papežové Rímští slu-=
hami sluhův Božích,
\ll tom pak Pán sám Sebe jim za vzor
vystavuje, au praví.:
přišel,

Jako Syn člověka neo

aby mu slouženo bylo, ne'brž aby ji'-=

ným sloužil ; nebo dosti jest učeníkovi býti
jak učitel jeho 10, 25, Slova ta Páně tisí
cům a tisícům světcův a světic za světlo
sloužila, jehož se drželi, &. za vzor, jehož
následovali. Sv. František Xaverský legátem
již papežským jsa nejnižší služby vykonával“
a když mu povídali, to neslušeti se na ta.-=
kové důstojenství, odpověděl: Není dano-=
jenstvá většího nad to, ve klec—(ímžsi Kristus

sám liboval a pravil : Nepřišel jsem, aby
mně sloužena bylo, něbrž abych jiným slow
Když byli ostatní apoštolé uslyšeli ne— žil. Ale netoliko sloužit přišel Pán, nébrž
jen oč oni dva prosili, néhrž také co jim přišel život svůj dát za výkup místo mno“

Matouš XX, Žel—%d.dvou slepých uzdravení,

bých. Jest to stupňování a vrchování lásky,
jakou se představení církve skvíti mají, an
dobrý pastýř rád dává duši za ovce svoje
Jo. 310, ll., ld. lDí výkup, výplatu, poněvadž
ělověčenstvo bylo zaprodáuo pod hříchem

27?

Naučení to dal Pán apoštolům na cestě;
cesta ta byla skutečná služba a byla chůzí
k svrchované službě, k smrti. I propůjčil
se znova na ní dvěma slepením, o nichž
mluvi Matouš:

itom, ?, ld. a podmaněuo'knížeti světa, mo
houc toliko smrtí Kristovou vyplaceno býti
29. A. když vycházeli z Jericha,
1. Petr 1, 18. 19. Krev Kristova jest ten
následoval
Jej zástup mnohý., 30, A
výplatný peníz či ta výplata a ten okup,
jímž z chovu a poddanosti satanovy vyba= aj, dva slepci sedící podle cesty uslyše-=
veni jsme byli “l, Tim, 2, 6. Výplata dána vše, že Ježíš tudy jde, vzkřikli řkouce;
Otci t, j. z poslušnosti k Otci a pro odvrá= Pane, smiluj se nad námi, Synu Davi=
cení spravedlivého

hněvu Jeho umřel Kri— důvl Eli., Zástup pak žehral na ně, aby'

stus za nás smrtí náměstnou. Di Pán: za

výkup za mnohé, což jest dle ll. Je. 2, 2.
toli co za oeškery lidi; přece však nevece
všecky, nébrž mnohé, poněvadž chce tím
množství těch, jimž se spasení dostane, do=
líčiti, naproti domnění židovskému, jenž po=
hany od spásy vylučovalo a ohledem “těch,
kteříž skutečně se spásy přiúčastní s mile-=
stí Boží spolu působíce. Ohledem vůle Kri
stovy jsou všichni v té výplatě zahrnuti,
ohledem ale ovoce a prospěchu smrti Jeho
jsou wznoz-íobsažení v ní, poněvadž ne všiu
ckni ze smrti Páně kořistiti hodlají. Člo—
věk dlužen byv Bohu sloužiti a ve všem
“Jemu se obětovati, nejenom toho neučinil,
nébrž Bohu se protivil a smrti propadl, ne=
moha velebnosti Boží za urážku svou dost
učiniti. A co člověk nijak nemohl, to na
místě jeho vykonal Kristus, dav se za nás
na smrt kříže spůsobem. námě'stným a zá=
stavným, místo mís totiž umřev a podstou—

se odmlčeli; oni ale více křičeli řkouce:
Pane, smiluj se nad námi, Synu Davle
důvl 32.. l zastaviv se Ježíš zavolal.
jich a řekl:. Co chcete, abych učinil
vám? 33. Rkou Jemu; Pane, ať se o=
tevrou oči naše. 34, I slitovav se nad
nimi Ježíš dotekl se očí jejich. a hned
prohlédli a následovali Ho.
V příběhu tom není, co bychom vysvě=

tlovati měli. Otázka jen povstati může, v
jaké srovnalosti se událost tuto vypravova=
ná povahuje k tomu. příběhu, jejž druzí dva
synoptikové kladou Mar. ILO,46—52., Luk,
18, 35. Nemůžeme pochybovati, že příběh,

jejž klade Lukáš na dotčeném místě, jiný
jest od příběhu, jejž tuto sv., Matouš vypra-=
vuje; Lukáš klade o slepci přede vcházením

Páně do Jericho zrakem obdařeném, druzí
dva synoptici mluví o zázraku, jenž při odn
chodu Páně z Jericho. stal se, s tím rozdía
lem, že Marek o jednom,.Matouš o dvou
řeč vede. Držíme se při tom sv, Augustina,
který ve spisu o srovnalostí evangelií ku. 2,
byly předvéstí a předobrazem oné svrcho= 65. dva tuto příběhy, jeden u Matouše a
vané oběti, kterou Kristus za nás na kříži Marka, druhý u Lukáše rozeznává. Víme
přinesl a člověčenstvo ze stavu smrti do sice, že vykladatelé na slovo vzatí, jak i
stavu života vrátil, milost smířeníjim u Otce Maldonat, jeden příběh to býti kladou, don
zjednav a dluh proti nám svědčící setřev a mnějíce se, že slepec ten, jenž dle Lukáše
smazav Col., 2, 14..
před vejitím Páně do Jericha ode Pána un
Ještě znamenáme, že co jsme přeložili zdravou se býti praví, přede vchodem do Je=
život v ř. a latině stojí duši co působkyni richa jistě sice Pána o milosrdenství prosil,
života. Slovem duše namítá se, že netoliko že ho ale Kristus neuléčil, poněvadž víru a
ve smrti své, néhrž' v celém životě Bohu se naději jeho povýšiti hodlal, uloživ usebe při
obětoval, ač oběť ta ve smrti Jeho vrcho— svém téhož dne odchodu z Jericba dva nad
vala a borovala. Rčení: dáti duší za ně jednou uzdraviti. Onen slepec pak prý, zhoa
koho sluje svou vlastní smrtí člověka od jen před městem nebyv, opět k druhé bráně
smrti zachrániti. Což v obětech netoliko města zasedl, kterou Kristus vycházeti měl,
lidu Božího obrazeuo, nébrž i “v pohanských a se slepeem druhým, jenž tam sedal, při
tušeno bylo podle toho, co Fast.. 6, lidi. dí této bráně spolu zrakem obdařen byl. Slib-=
Ovid:
ná to sestava, ale v tam vadna, že sv. Lu=
káš ničím neprozrazuje, že by Pán byl uzdra.=
Srdce za srdce, prosím, a za žilky si vezměte žilky;
voní slepce přede vchodem do Jericho Mu
Za Spanilejší vám tuhle skýtáme duši,

piv smrt tu, která na nás náležela. Pravda
ta, že člověk smrti zasloužil, ode všech náo
rodů uznána byla a stanovila hlavitý poklad
bohoslužby u všech národů, pohanů i židů.,
A tudy veškery ty oběti všechněch národů
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unread “mc, Emili, ii,-leadPáně do Berusalěna

v cestu volajícího na svůj z Jericha odchod Pán sám zastavil se, vlídnosti vžor nám zas—
odložil. Tudy lépe jest a srovnaleji se'věc ' nechav. Taže se jich, co chtějí, aby žádost
má, když dvoje uzdravení ode Pána zázračně tím více v nich vzbudil a lidi přítomné na

nade slepci vykonané rozeznáme, jedno pře-— zázrak upozornil.. Otevření oči značí navratu
de vchodem do Jericho., druhé při odchodu cení zraku, jak o tom již výše teč byla 9,
z Jericho,; o onom Lukáš, o tomto Matouš 27. Proč se na slepce zástup ohaři! či na

ně žehml, ani jeden ani druhý evangelista

a Marek vypravují.

lileě k erak ta věc býti může, ješte Ma— neklade, a toliko domýšleti se můžeme, že
touš o dvou slepcích mluví, Marek ale jed— se snad nestalo ze záští, nébrž aby obtíže
noho toliko připomíná? Na to týž sv. dugo—— Krista Pána ušetřili; ač ostatně dost mo—
stín odpovídá, že dva slepci ovšem byli, jak žno v tak hlučněm zástupu, že se někteří
tu Matouš vypravuje, ale že z nich jeden lidé _znelibosti proti veřejným žebrákům na
hýl známější a znainenitější; a o tom jedi-= slepce dobývali; časté vidění lidí takových

zajisté cit náš otupuje. Tím větší důraz
Spočívá na slovech: Slota-vav se nad nimi
Eristus; kdež toliký zástup slitování neu
měl a slepcůin toho, čeho jim ani dáti ne
mohl, nepi'ál, tam Pán náš pln jest smilo—
vánt Ostatně město Jericho t. j. město hal
sámové leželo padesát honův t. j. asi sedm
týkají.,
Nepotýká to mezi sebou, že dle litai—ka hodin od Jerusalěma. Poloha města a úrod
slepec slyše, že jej Kristus volá, oděv od— nost půdy přeznamenita byla. Ale již v se—
vrhnuv ku Kristu běžel, o čemž Matouš dměm století byla zašla znamenitost města
rnlčí, aniž to vadí, že na obrat Marek o tom toho, a za dnův našich stojí na místě tom
se nezmiňuje, ce zas klade Matouš, totiž o mizerná ves Ericha či Riche, zvaná v kraji
tom dotknntí se očí slepého ode Krista.. spustlém ač k úrodám všelikým spůsobilém.
Víme zajisté, že nonečasto jeden evangeli—
O čteních různých nepřijde nám tuto
sta těch okoličností pomíjí, jichž druhý dou mluviti, poněvadž všecka malicherna jsou a
týká, což jim ovšem svobodno činiti bylo, smyslu netýkají se. O tom, abychom mrav
Proč Pán očí jeho dotekl se, výšeji jsme něho výkladu dotekli, ninoho mluví svatí
8, & praviit
Marek na d. .in-.. přidává,
otcově, že mysl také dvou slepcův spolu
že ?án jenze, pravil:
Víra t—va'
tebe uzdra
otevřena—byla, an Krista následovali, jakž i
m'Za, kterýchžto velov význam od nás již výše o tom, že celý život náš k tomu směřovati
9, 2. vyložen. Ze se Pán zastavil, toho pří má, aby zrak duchovní v nás uléčen, zhojen
činu dává sv„ Jeroným, že se to stalo preto, a uzdraven byl.. Leč o tom dosti bud do
poněvadž v šerichu mnoho děr a doupat, tknutí toto & vizrne, kterak Pán sobě při
mnoho s'ázů, útesů ' a skal jest, kdež tedy vchodu svém do Jerusaléma počíná. O tom
pro slepce těžko hyio ku Pánu jíti a tudy sv. Matouš mluví ve hlavě následující.

něm sv. Marek dotýká, a také jméno jeho
a jméno otce jeho udává, nazývaje ho Bartí—
rnajem t. j. synem 'ilimajovým. Podobně jsme
již výše viděli 8, 28., že Matouš o dvou ode
Krista ulěěených bčsencích mluví, an Ma—
rek 5, 2. a Luk. 8, 27. jednoho toliko do—

Hlava XXI.,
přived'tež mno, & A řekne-li vám kdo
co, rcete, že Pán jich potřebuje a hned
mých. 15. Nevole faríseů pro oslavená propustí je. 4. Toto pak všecko stalo
Páně, 1331 Usus'ená jiku-. 23. Nesnáz s kně—
žími uklízena otázkou o křestu Janově, se, aby se naplnilo, co povědíno jest
28. podobenstvím o dvou synech, 33. a o skrze proroka řkoucího: 5. Povězte,
viníci vinařům pronajaté, 42., Kámen od dceři. Sienské:
Aj král tvůj héře se k,
stavitel-ů zavržený
tobě tichý, sedě na oslici a na oslátku
i, A. když se přiblížili k J_erusaw mláděti podjařinonice.
6. l" šedše uče—
tému a přišli do 'Betíagý k hoře oli= níoi učinili, jak přikázal jina Ježíš. ?.
vetskě, tehdy Ježíš poslal dva učeníky, A přivedli oslici i oslátko a vložili na
2, rka jim: ddětež do vesnice, kteráž ně roucha svá a dej na ně posadili
proti vám jest a hned naleznete oslici & Pí'emnoliý pak zástup prostřelí rou—=
přivázanou a oslátko s i; odvažtež a- ; olla svá na“ cestu, jiní ale sekali ratow
Ž, “Weed Páně do Jerusalé'mct, 12. vyčistění
chrámu., 14. uzdravení slepých a chro
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byla ta hora od Jerusaléma potokem Ce
dronom a jméno měla od oliv, jimiž co lesem
pokryta byla, z nichž ale nyní málo pozd"
stalo. Betfaga jest také ta vesnice, o níž Pán
dále vecer: Jděte do vesnice,jenž proti vám
jest, ač jiní jinak soudí, bud' Bethanii bud
na výsostech.
10. A když vjel do dle— jinou vesnici nějakou slyšíoe. O té Betfaze
rusaléma, pohnulo se všecko město sv. Marek mlčí a toliko Bethanie dotýká,
Rímanům, pro něž psal, neznáma
řkcucz Kdož jest tento? 11h. Lidé ale poněvadž
byla; rukp. někteří přece také u Marka ač
pravili: 'll'ot jest Ježíš, prorok z Naza— nepravým přípiskem Betfagu kladou.. Sv,
reta galilejského.,
Lukáš o Bethanii i o Betfaze spolu klade a
jedno druhým vysvětluje. Vjezd Páně nedál
Sv. Matouš mnoho tu vypustil, o čemž se z Bethanie, nébrž z Betfagy, po níž ted'
jiní evangelistové mluví. Chceme-li v pořá— není stopy více, a o Betfaze té dí Ježíš-zme
dek děje veškery uvésti, posloupnost tato leznete hned, t. j. na konci vesnice té vám
se nám vyskytne: Pán ?: Jericha Luk. 19, 6. nejbližším, oslici s osla'tleem. Marek, Lukáš
došel k večeru dne druhého v pátek do Be i Jan oslátka jen dotýkají.oslice opo'míjejíce,
thanie, kdež u Simona trudovatce Jo; 12, poněvadž Ježíš toliko oslátkaužíval; Matouš
2—8., Mr. 14, 3m 9. potrval po celou sobotu ale zevrubněji a místněji praví, žes oslátkem
a od Marie pomazán byl, kteroužto posled= také oslice šla a že takto předpověd pro=
nější událost sv. Matouš později dostavuje roka Zachariáše o oslátku i oslici mluvícího
(26, G.), poněvadž byla předujetím utrpení se vyplnila. Lukáš slovy: na němž (oslátku)
Kristova a předchozím posvěcením k smrti ještě nikdo neseděl tolikéž namítá, že oslice
Jeho, Tam Ho mnozí navštívili z Jerusa= Spolu s oslátkem šla, poněvadž oslátka xie—=
léma, aby spolu také s Ním i Lazara viděli, bývala od oslic oddělována, leč když bře=
jejž byl nedávno vzkřísil. Zatím nepřátelé , mena počala nositi; bylo potřebí, aby, an
Kristovi v radě veliké smrt Jemu osnovali Pán Ježíš seděl na osleti, oslice při tom osu
(do. 12, 9). V neděli vjel Pán do Jerusa látko svoje vedla a bujnost jeho chodem
léma na oslátku z Betfagy sobě přivedeném; svým skrocovala. Nikdo neseděl ještě dříve
na cestě té vítězné vzplakal Pán nad doru-= na oslátku tom,. a proto se převhodně ho
salémem a téhož dne odpoledne do chrámu užíti mohlo k velebnému a posvátnému vjezdu,
se ubral Luk. 19, 45. Mr. 11, “ll. a odtad jak to obyčejem zobecnělo LReg. 6,17.Num.
opět šel na noc do Beth-amo, V pondělí 9, 2. Dent. 21, 3.
ráno šel zas do Jerusaléma a na cestě nad
Odešli učenici a učinili tak; přimlouvali
stromem fíkovým klatbu vynesl a z chrámu jim. Sice lidé: Co činíte “odvazuížce oslaítko?
prodavače a kupce vyhnal od pacholat jsa Ale když řekli, že ho Pán potřebuje, tudiž
veleben, od pohlavarův vysoké rady židova propustili je., Mm 11, 6.. Luk, 19.. 33, Lidé
ské nenáviděn. Mt.. 21, 12—17., Mr. il, ' ti znali bez mála učeníky a v Krista věřili
lil-"w.
Luk.. 19, 45. 211,37.. Nocoval zas a tudy hned se k službám jich prepůjčilh
v Bethanii, načež ráno v úterý jda okolo Dokazuje to moc Páně nad srdci lidskými,
fíku nyní uschlého apoštoly o mocnosti víry kterou by byl veškeren svět sobě podma=
vyučoval, v chrámě se zákoníky nesnáz niti mohl, kdyby nebyl smrt podstoupit přišel,
měl Mt. 21, 20 ——44.
Mr. ll, 27.12,11.Luk.
Sličně se to shoduje, že Kristus co král žádá
20, 1—18. a podobenství jim přednesl, Ve= a neprosí. od svojich poddanců a že žádá k
čer opět město opustil, Ve středu a čtvrtek vítěznému slávovjezdu svému nepatrného oslá=
poslední řeči svoje držel; večer ve čtvrtek tka, ale jehož potřehuo bylo pro označení
po večeři vydal se na utrpení. Tak po sobě královské moci jeho a povahy říše jeho,
sledovali příběhové Páně. '
Ošel jest na východě statné zvíře, jehož se
Když se přiblížil k Jerusalému, vypra» obyčejně k jízdárny potřebuje; ozvláště ale
vuje Matouš., přišel do Betfagy. Betfaga, za dob dřívějších Zidé téměř výhradně oslův
po česku asi Fíčany, dům fíků, nepatrná ves, užívali, koní mnoho nemajíce. Pán pak tím
jenž se k městu Jerusalému počítala; le— spíše na oslátku a nikoli na hříběti- vjezd.
žela však vně zdí městských k západu od míti ustanovil, aby jím spolu symbolicky po=
Bethanie na Olivetské hoře. Přes tuto horu, vahu vlády své naznačil. A .to byla první
která 2556 stop nad hladinou mořskou, 416 příčina toho do Jerusaiéma vjezdu., Sv, Maa
nad korytem potoku Cedronu leží, vedla cesta touš dokládá.: To všecko se stalo, aby se na=
%Jericho, odkud Pán přicházel; Oddělená i plnilo proroctví, "Eim druhá příčina toho

losti se stromův a postýlali po cestě.
9. Zástupcvé pak, kteříž předcházeli &,
kteří následovali, volali řkouce: Ho
sanna Synu Davidovul Požehnaný,
jenž se béře ve jménu. ]Páněl Hosanna
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vjezdu Páně se udává. Třetí dokládají sv..
otcové, že chtěl nás také pokoře učiti; leč
ta s prvním důvodem dopadá v jedno. Pří
čina pak hlavitá vjezdu Jeho hyla, ahy před
smrtí svou se co král projevil a slavně co
kníže do města královských předkův svo—
jich podle těla vešel, an byl celý život svůj
v pokoře a skromnosti strávil. Avšak tau
kový spůsob slávy sohě vyvolil, že spolu
jím vytknul, jak rozdílná jest povaha říše a

tichý, vlídný, dohrotivý, ne urputný, ne při=
sný, ne ku trestu, néhrž k útěše a spáse.,
Jada na oslz'ci a oslátku tahounďoe. Pán
jel na oslátku, jak jsme pravili výše; spoj—
ku a (na oslícz' a osla'tku) přijde tu za Výa
kladnou částici hráti a stopování přijímati v
ten spůsob: sedě na oslu a sice na osla'tku,
na oslu mladém. Věc ostatně samozřejme

jest a často vidímevpísměklástičíslo množné
za jednotné Gen. 8, 4., Spbčinul koráb na

& tedy k vý— horách armenskýck t. j. na jedné z hor těch.
sosti nízkost přičinil a královskou nádheru Gen. 23, 6. Ve výborných hrobech naších po—
nuznou prostotou přitlumil. Světští králové chovej mrtvého svého t. j. V jednom z výbor
jezdí na kohereovanýeh a čalouněných ce— ných hrohův. Oni dva učeníci dovedše do=
vlády alebo od vlády světské;

hytče i oslici prostřelí šaty své svrchní či
pláště na ně a Krista na ně posadili, při
sedání demu pomáhajíce, ač jiné čtení místo
posadili Jef zni: posadil se na ně, Na ně
t, j. na ty šaty. Jiní za to mají, že se plural
místo singuláru klade, jak se to děje, když
něco jen vůbec označiti, nepak ve zvláštnosti
své vylíčiti chceme, což plnrálem rodu sluje.
31.2,14. A. tamž 10, d. čteme o Jaim soudci,
jehož třicet synů na třiceti oslátkách jeli. A ti vykládají na ně t. j. na osla'tko. Leč
Ježíš neměl sice oslátka vlastního, ale je prvnější výklad jest případnější.,
Svatí otcové vidí ve dvojím dobytku dva
přijal z rukou lásky lidu svého, kterýž Mu
touž puzen láskou slávu tu při vjezdu u= národy ke Kristu povolané, jeden starožitný
.stro'il.,

již dávno zapřahaný pode jho Páně, Zidy,
'
Slova prorocké, jež přitáčí Matouš, jsou druhý neupřahaný a jarma sladkého Božího
se dvou proroků vzata a v jedno proroctví neznající t, j: pohany.,
spojena. Hlavitá předpověd přijata jest z
Když pak lid viděl Pána, an takto jede,
proroka Zachariáše 9, 9. jehož slova se ku tanula mu na mysli předpověď ona proročí
Kristu odnášejí a vchod toliko do ní z lisa.= Zach. 9, 9.; i zmohlo se ho božské nadchnutí
jáše 62, ll. přitočen. Při tom Matouš volně a co jindy činívalo se králům, na příklad
slova ta, více smyslu než slov drže se, uvodí Jehuovi 4. Reg. 9, 3., to tuto věčnému králi
a tudy dokona ani s hebrejským textem, s čistějším, slušnějším, božským nadšením se
ani s textem sedmdesátcův nesrovnává se, prevodilo. Přemnohý' zástup prostřelí roucha:
ač odchodnost jeho velice nepatrná jest. s-vaína cestu, jiná sokolí ratolestí a postýlalt'
Dcera Sienská jest Jerusalem a obyvatelé po cestě, Zástupově pak předchózz' i násle—
jeho; rčení to, jenž u proroků zhusta se na— dovní volali: Hosanna Synu Davidova, Zai—=
lezá a na sstoupenosti města sobyvatelispo stupem tím míní se lidé, jenž došli do Je=
léhá. Sion jest hora, na níž větší část derm rusaléma pro slavnost velikonoční; přede-=
saléma vybudována byla; proslynula hora ta vším pak ze Zájordání a z Galiley hyli ti,
zvláště od- času, když David archu úmluvy kteříž tu slávu Pánu provolávali Jo. 12, 3.2,
byl. na ni uvedl a když tam sláva Hospodi Ti byli zajisté z Jerusaléma dolšethanie při
nova spočívala, což seaž dovystavení chrámu, šli, ahy netoliko Ježíše, jenž jim nejvíce po
sedmého léta Šalomounova kralování dále. tři léta kázal, nébrž také Lazara uviděli.
Tenkráte, jak Z. 49, 2, vece, krásná záře Jiný zástup přicházel z Jerusaléma Pánu
Boží se Sionu hleskotala a veškerá sláva de= vstříc s palmami do. 12, 13., an ti, kteří s
rusaléma na Sionu se soustřeďovala. Od dolby Ním od Bethanie cestovali, ratolesti s oliv,
té jest Sion representantern theokratie a ofr-= s myrt, s vrh a jiných keřův, jenž jim po
kve Boží a tudy se héře za střed říše Boží ruce byli, jak Mr. ll, 8. text řecký čte, na
a značí také církev křesťanskou. Také již dráhu postýlali. Tito všichni poznajíc krále
ll, Maco. ěl, 37.. Sion se místo Jerusaléma
a spasitele svého prokmitem proročím a pro
klade a tudy jméno Sion vůhee zastoupá bleskem radostného nadchnutí volali: Hodina
jméno“ Jerusalem.,
na _- t. j. zachovej Bůh Ž. 117, 25. čio
Aj král tvůj, dí., Pohled ! to jest ten, buď, aneb jak u nás obyčej sláva? Bylo to
jehožto jsi tak očekávala a tak toužebně vy-= volání královské, králům odhývané a „přiná'
hlídala, onoma tobě t i a: spáse. tvojí, šívané při uvítání jich, a tudy ač vlastně.

stách a nádherných koních; Král králův
Kristus jede na oslátku a místo čalounů po=
stýlají mu roucha svá a utínají haluzí se
stromů. Takový vjezd. připadal na kní=
žete pokoje Jos. 9, 6, Podle starého zvyku
soudcové israelští a synové knížecí při
slavnostech na oslech jezdili Jnd, 5, 10.
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značí co: oprošt, zhav lic lBůh, zachovej
Bůh, ochran, spasiž Bůh, přece během časů
širšího a obecnějšího významu nebylo a u».
znání veleby a vůbec oslavování značilo, prá=
vě jak naše sláva aneb latinské vivat, kteréž
se nově uváděnému králi přináší. Tudy sv..
Jan, jenž i slovo Messiáš vykládá 1,41.slovo
naše bez výkladu podržel 12, 13, Co Syn
Davidův znamená, nejednou jsme pravili.
Domněla se větší část, že Ježíš nyní zarazí
království svoje a byl to v skutku počátek
říše Jeho, leč ta byla jiného než se nadáli
spůsobu. Slova, jimiž Kristus oslavován, ho
canna Synu Davidova, Požehnaný, jenž se
běřc ve jménu Páně, hosanna na výsosjžech,
slova ta vzata ze Ž. 117, 25. 26. Ten Zahn
k Messiáši se v obvyšném smyslu odnáší,
jak doleji 21, 42. od samého Pána se praví
a jak sv. Petr Act. 4, 11. k tomu smyslu
se potalnije. Zpívával se žalm ten na vyu
r.očné svátky, na velikonoc, na letnice, na
svátky stanů a bez mála v národní píseň'
vešel, že jej každý Israelita dobře z paměti
věděl, tuše, že smysl jeho k Messiáši se od=
naší, ač ho docela ovšem nepochopujíc. Po
žehnaný, jenž ve jménu Páně přichází. Slova
jenž přichází pojí se se Slovy ve jménu Páně
či Božím jak 23, '39. viděti a smysl jest:
Jenž netoliko poslán jest od Boha, nébrž také
osobu Boží zastává; On požehnán buď, všeho
dobra se Mu v plné míře dostaň, šťastně
kráčej a .kraluj! Z, 44,5.; nebo jeho příchod
jest příchod říše lBoží na svět. Tudy Mr.
11, 10; dokládá, že voláno bylo také: Paže:
hnána, jenž přichází království otce našeho
Ábfrahama, Hosanna na oy'sostech t. j. na
nebesích, jest opětování a opakování slávy,“
jak se to při nadšení stává, že oslavování
a. provolávání zhusta se děje. Smysl není:
přijď pomoc s nebe, od Boha, jak se někte
rým vidí, nébrž: i nebeštané velebtež a osla—
vnjtež olej, an skrze Něho nebesům nové sla—
sti vzrostou. Luk. 2, M. 19, 38.

Tak zástupové, jenž Krista z předni
zadu obkličovali, hlasitě volali. Když pak
Pán do města Jerusaléma vešel, pohnula se
celé město; jiní citem radosti, jiní nenávisti,
závisti a hněvu se pohnuli, vidouce, že Kri—
stus s takovou slávou do města přibyl. lsea
brali se v ulieech, vylezli na střechy, dívali
se z oken a tázali se, kdož jest to? Kdož
jest ten, jemuž se to děje? A obdrželi za '
odpověď: Ježíš z Nazareta, prorok t. j. ten
prorok všeobecně známý; nebo slovo prorok
má člen v řeckém textuóngoqnjzac. Odpověd
plynula od lidí, jenž Krista následovali, a tudy
slovem prorok toli co messia's“říci chtěli. Jo.
6, M. Z Nazaretu sluje, že tam.vycheváu byla

Tak slavně, avšak skromně při tom a
ne bez žalosti nad městem Luk. 19, 41. ko=
nel Ježíš vjezd svůj do Jerusaléma & dopu=
stil králem a Messiášem se nazývati a co
takového se velebiti, ač jindy vezdy se tomu
vyhýbal Jo. 6, 15. Nyní již na té době bylo,
aby se národ pro něho anebo proti němu,
což se více podobalo, rozhodl..

A. tudy ve=»

řejné za Messiáše uznán býti volil. Obmýšlel
jen spásu a mělo by se očekávati, že celý
národ se slasti k Němu se přivine. Leč
ty slzy na Olivetské obvýšnosti vůči Jeru
saléma prolité již pravily, co se skutečně
stane.

_

Ostatně vchod Páně do Jerusaléma jest
oznakem vcházení Jeho do srdcí lidských,
v nichž mu hosanna se ozývati má.
Královskou slávu okázal Ježíš při vjezdu
svém do Jerusaléma; královskou moc ale
ihned ve chrámě provodil, O tom píše dále
sv. Matouš:

12.

i vešel Ježíš do chrámu lBo=

žího a vymítal všecky

prodavače

a ku.—=

povače ve chrámu a stoly penězoměncii
a stolice prodavačův holubův zpřevrátil,
13. a dí jim: psáno jest: Důmmůj do=
mem modlitby slouti bude, vy však jste
učinili jej peleší lotrovskou,
Obyčej sebou to přinášel, že poutníci,
jenž k svátku připutovali, nejpříze se do
chrámu podali. Tím více to učinil Kristus,
an to byl dům Otce Jeho. Luk. 2, 49. Ale
vyčistění chrámu, jak zevrubně Mr. 11, 10..
udává, dále se dne následujícího. Matouš,
jak již jsme několikráte pozorovali, na oko-=
ličnosti času a dob i míst méně ohled běře,
Také již k večeru táhlo, když Pán do chrá=
mu přišel, tržba ale všelijak více ráno než
odpoledne se odbývá. Tohoto dne, dne vjez=
du svého dle téhož sv. Mr. 11, 11. Pán .lo
žíš všecko ohlědal a na to do Bethanie se
odebral. Ohlédal chrám, jejž byl ve dvanác
tém roku posvětil Luk. 2, 49. přítomností
svou ana počátku svého úřadu Je. 2, 15.
vyčistil.= Nyní obzírá co soudce a lPán na
Sionu Z. 2, 6. n., jak se Israel ve svatyni,

v domě Otce jeho chová, Dne druhého ráno
pak šel opět z lBethanie do Jerusalěma a
vynesev klatbu nad neúrodným fíkem vešel
do chrámu a vyvrlmnl prodavače a kupo'
vače. Byla to síň pohanův, kde totiž pohané
přístup měli; tam se kramáři ti rozkládali
se zbožím svým a prodávali rozličné věci k
obětem náležité, sůl, “víno, mouku, holuby,
telata, ovce atd. „'ll'amtéž penězoměnoistoly
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své měli a za obyčejné běžné peníze vymě=
ňovali peníz posvátný, jejž každý dvacátého
roku došly lsraelita ke chrámu odvádětimu
sel, jak jsme již o tom 17, 23. pravili.
. Pán ve svaté horlivosti (do. 2,17.)pod
jal se tu skutku, jejž sv.. Jeronym mezi divy
počítá.. Mezi všemi divy, dí světec, ten mi
podívněý'š'ím se býti spatřuje, že člověk jeden
na pohled nepatrný a vnějším veřejným po=
stavením nevynesly' a tak malovážný, že Jej
potom nlcře'žovali, že tento člověk mohl pou-=
kým biče šleháním' takové množství lidí vy
hnutí, stoly zpřevmceti a stolice zpoldmatí
a jiné činit-í věci, jichž by se ani nesčíslné
vojsko nebylo podjalo. Ovšem z očí Jeho moe
nějaká ohnivá a hvězdná bleskotala a velel)
nost božská v obličej-iJeho svítila. Tu dokázal

líbeznosti, an lid byl zlomil berle úmluvy
Zach. li., 10, 11. Obojí očista chrámu sym=
bolická byla. První značila překážky a zá=
vady, pro které lidé Pána nepřijali; druhá
" označovala, co se těm dostane, jenž přese
všecko kázání Páně v zarytosti ostali. Obojí

.-.—..
h'w—
._.
.....

označovala,

že Pán přibyl na svět, aby do.—

chovní chrám, lidská srdce, ode plam a po"
skvrn očistil. Druhá spolu označovala soud
a oddělení těch, jenž druhdy po druhém Páně
příští od vyvolenoů odrůzněni budou. Co dí :
Psáno jest; Dům můj atd. vzato, jak jsme
pravili z proroka Ješ., 56, ?. Jer. 'Z, ll.; ne'=
chce Pán říci, že to nějaké proroctví bylo,
které by jen o vrstevnících Jeho platilo, né=
brž dí, že co tam za časů Isajáše a Jere=
miáše se dále, to se posavad děje, aniž pak
se býti Synem Toho, jehož chrám jest Luk. u věci té vyššího stupně došli, Ostatně d0=
29 49, dědicem Davidovým, Panovníkem, je týkáme, že rukps. místo učinili jste čtou:
hož oni hledali a andělem zákona, jehož oni činíte; leč o tom nehodí se pro nepatrnost
žádali Mal. 3, l. Zidé věděli o té přípovědi déle nesnadniti.
Posiyšme raději ještě, jak se ovymítání
BOŽÍ Jos, 56, 7.: Dům můj bude modliteb
nící pro veškery národy sloutfi; ale oni ač tom prohlásil sv. Béda. Vece: Jestliže Pán
pro pohany síň ustrojivše zhola nedbali, aby z chrámu vyhnal lidi, jenž prodávali v sí=
pohanům ta síně byla skutečně tím, čímjim něch jeho věci k službě 'Boží potřebné, což
měla býti, totiž úvodnicí k. dokonalému po— myslíte by učinil, kdyby viděl ve chrámě
znání Boha a zákona Jeho. Tudy zasloužili smáti se, rozmlouvati a jiné tropiti nesluš—
docela té výslipky, kterou jim Pán praví, že nosti?
Tak sv„ Béda., Leč vizme, eo dále se
poněvadž mysl, jakou oni při prodávání a ve chrámě.
kupování projevovali, od mysli, jakoulotrové
v pelešíoh se shromažďují, se nelišila, an
M. li přistoupili k Němu slepí a
sobě tím, že v chrámě aneb aspoň v síních chromí ve chrámě a nzdravii je. 15.,
a předsíncích chrámových se nalézají, ve Uzřevše ale velekněži a zákoníci divy,
hříšněm počínání svém nijak překážeti ne—
dali. l mohla vším právem se jim odo Pána kteréž činil a pacholata, ana volají ve
vytýkati ona prorocká Jer. 7, ll. slova: Zda chrámě a praví: Hosanna Synu Davi==
liz' se dům ten pelešž lotrovskon stal?
- dovn, rozhněvali se 16. a řekli Jemu:
ze chrámu učinili palaš Zot—rovskou.
Tak vece,

Bylo to po druhé, eo Pán takovou chrá— Slyšíš—ii,co tito praví?

Ježíš pak řekl

mu Božího očistu před sebe vzal, jak jsme
již pravili. První dále se na začátku 30. 2, jim: Ovšem. Nikdy-liž jste nečetii: Z
12., druhá na konci veřejného života Jeho.. úst nemluvňat a ssajících dokonal jsi
17. A opustiv je vyšel ven z
Při první povídal: Nečiňte domu Otce mého chválu?
domem knpeclrým Je. 2, 16. Při druhé praví : města do Bethanie a tam zůstal.,
Vy jste dům modlitby učinili domem neto
liko kupeckým, néhrž pelešž lotrvovskon Obojí
Veřejně v chrámě uzdravuje Pán, aby
se má k sobě jako slova: ante pokání a všemu národu tu shromážděnému zrejme
Slova.: Vy jste pokání nečinili & tudy od vás bylo, že On jest ten, 0 Němžpsáno clies.35,
království Boží odjato bude. Po prvé Ježíš 5. 6. Tehdá se otevrou očí slepců, ns'z' klec——
eo výstražný učitel a prorok se tam ukázal; chých, poskočí ehřomecjako jelen a rozřešen
při druhém vymítání zjevil se co přísný bude jazyk němých.. Vede sobě Pán všelijak
soudce. Vůbec poslední chvíle Páně ode právě po královsku. Dřívěji co Panovník
vjezdu povahu soudcovskou na sobě mají, a (Mal, 3, 2.) palác svůj očišťuje, nápotom v
všecko, co činil 3. co mluvil, rázem tím zna něm mešká a královskou štědrotou dary svě
čeno jest, kletba nad fíkem vyrčená, pro rozdává. Ale ta Fáně štědrota, ti divové,
roctví o zkáze Jerusaléma, běda nad. farisey ozvláště pak ta skrze divy &.zázraky pros
a zákoníky pověděná. Zasedl, přeháněl stříu jevená a provoláváním lidu a dětí uznaná
moe Jeho mrzela rede vysokou, velekněze
hro a—vyčistoval zlato Mal., 3, 3.,zlomil berlu

dtaionš má,

šál—57..ldevoie far-Eseni. lawžž,

totíž a zákoníky, a velikou nevoli jim pů
sobila. Lida napomínati a jim mlčení poru
čiti se oni neosmělili bojíce se bez mála,
že nemnoho . pořídí & že by to provolávání
tím více sesílelo a stuželo. Tudy s přetvářenou
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Na noc Pán sice ostai v Bethanii, ale
ve dne se opět a to hned z rána do _Jeru—
saléma odebral, ve chrámě učiti hodlaje. O

tom čteme dále:

tichomyslností jenom Krista oslovují řkouce:

í8, Ráno pak navraceje se do mě==
sta
zlačněl.
if), A uviděv fíkový strom.
a jim té neslušnosti nebráníš? Ale Pán na
jeden
vedle
cesty
šel k němu a ničeho
to odpovídá, žeMu ovšem čest a sláva ta
nenalezl
na
něm
leč
iupení toliko. I dí
patří, anot již v žalmech o ní předpovědíno
bylo. Cili vám neznámo, vece, vám, jenž jemu:
Nikdy z tebe ovoce nerodí se
písma jiným vykládáte, co tam. 8, 3. se pra— na věky. _l usechl hned fík ten. ŽO, A
Ví, Že Bůh Z úst nemluvňat a kojenců sobě
uvidčvše to učeníci podivili se řkouce:
chvály přepravil?
Slyšíš—lí,co pra-ví tito? Proč neokíikneš jich

Zalm osmý Opěvá v nejbližším smyslu Kterak jest tak hned usechl? 21. Oda
velebnost Boží v přírodě rozlitou, pro kte— pověděv jim Ježíš řekl jim: Amen pra=

rou i ta'nemluvňata a kojciiátka ve chválu
Boží se vylévají. Ve smyslu obvýšném od
náší se žalm ke skutkům nadpřirody skrze

Krista vykonaným v ten spůsob, že i ta
n—emiuvňata a pacholata

tosti

podle nepředpoja

svojí ve skutcích těch spatřují prst

vím vám, budete-li míti víru a ucpe-=
chybovati, netoliko tu věc na fíku uči—

níte, ale kdybyste i hoře této řekli:
Zdvihni se a vrhni se do moře, stane
se.

22. A všecko, čehokoli prositi lou—
VVI

Boží a moc tutéž stvořitelskou, jenž v pří-= dete na modlitě vence, obdržíte,
rodě se jeví. Vy ale, vyslípá a vytýká Pán

fariseům, zákoníkům a velekněžům, pro
zamřelost zraku svého duchovného slávy te
Spatřovati zhola nemůžete. Jcšto žalm ten
0 chvále Bohu zjednaně mluví a Pánve
své odpovědi za toho se pokládá, k němuž
ta chvála se odnáší ; tedy ovšem se za toho
vystavuje, jenž veškerenstvo stvořil. Slova
kojenec a nemluvně nesmějí

Ježíš člověkem jsa skutečným také skuo
tečně lačněl a netoliko napohloduě. Casto se
postíval a po celé noci modlíval se úsilně i
nemohlo jinak býti leč že to namáhání,
připustíme—li skutečnost-a
opravdivost člo—
věc-ké přírody Jeho, lačnost následovati mír-=

sela.

Vyšel ráno z Bethanie, ale nedí nám

se hnísti &.tla— žádný evangelista, žeby byl ráno již jedl,

naopak z lačnosti jeho můžeme souditi, že
dne toho ničeho nepožival, jakož také před
hodinou třetí t. j. naší devátou u Zidů se
ničeho uepožívalo Act. 2, 15. Někteří vy;
kladatelé za to mají, že Pán toliko postav-=
ným lačněuím lačnél, anebo, což ovšem zní
lépe, že ohladnčl lačněním samovolným; ale
nevidíme, proč bychom o přirozeném hladu
ozvláštní význam, jakoby řekli; snad-liž chá—= mluviti nemohli. Ve zlačnění svém spatřil
peš, s jakou ctí až božskou se tito Tobě vy fík podle cesty (bylo to v pondělí ráno) ja—
lévají ? Z čehož viděti, že Pán slovem ovšem kož fíkove' neštčpní rádi u prašnatých cest
podobně za toho se prohlásil, k němuž se se dařili a blíž iBethanie a Betfagy fíkové
žalm ten odnášel. I zanechal jich co nehod— rostli, jak již ze jména Bet-tagy viděti. Fík
ných prohlídaje k tomu, aby před časem napřed nasazuje plod. hruškovitý a dutý a;
neuchopili- Ho a v hádku toho dne s Ním v dutině té leží- květ, potomně teprv lupe='
nevešli. Odebral se do Betham'e asi hodinu nové vyrážejí. Když tedy listí bez ovocného
od města vzdálené, jenž ležela pod horou násadce na něm se nalezají, jest to znamení,
Olivetskou a posud se vidí, jméno El Aza— že neúroden jest, jak při stromech jiných,
rieh nesouc na památku, že tam Lazar ode když nemají květu: V krajinách svaté země
Pána vzkřísen byl. Jak děti tenkrát Pánu třikrát ovoce fíkové zraje, z jara, v letě, na
slávu provolávaly, an velmoži a učenci Jej podzim; jarní fíkové dozrávají dříve než,
zarnítali, tak posavad zamítají a pepírají moc strom se docela olupení, podzimní přezimují
a slávu Jeho lidé zarozumělí, pyšní a na od jara na stromech, nebyla—divvelmi krutá
čiti; vůbec pacholata se jimi naznačují, a
víme, že matky hebrejské do tří let kojily
2., Mach. 7,27. Byla to snad pacholata, jenžto
s rodiči na pout doJerusalěma přišla anebo
to byla mládež ve chrámě vychovaná a k
službě Boží oddaně., a to jejich vyvolávání
nějaký ráz liturgický do sebe mělo. A tudy
otázka zákoníků: Slyšíš-li, co ti praví, měla '

učenost svou hrdí, au duše dětinné přiroze— zima. Jos.. Flavius vece Vál., Zid. 3, 10, S,.,
nou silou a vnadou se k Němu vábeny cítí že po deset měsíců ovoce na fíkovém stromě
a povinnou čest Mu dávají,
pří genezaretském jezeru se udržuje, Pán

Matouš XXI, l8—22. Usušoni tiku.
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lačněje hledal nm

bud ozimých bud raději

raných, tak řečených bokorů;

nebo

ony jim nadarmo uděleny nebyly, Kromě
ač ne— toho, jak sv. Zlatoúst klade, chtěl Kristus

byl čas fíků, jakvece sv. Mr, 11, 13, t. j.
ač ješté všeobecně fíky nedozrály, přece
strom. tento maje listí dělal nadějí, že již
má fíky zralé taky.
Marek výrokem nebyl
čas fikú příčinu dává, proč Pán k jiným
stromům líkovým se neobrátil, ana krajina
ta jich toli měla; poněvadž totiž fíkové jiní
pro nebytí času fíkův neměli také žádných
lupenův a tudy arci naděje nevzbuzovali, že
by se na nich fíkové'nacházeli. Fík tento
jeden, jak o. něm evangelista Matouš do=
kládá, stál bez mála na zištnějším a úrod

mocnost svou soudnou a trestnou ukázati a
dolíčiti toho, že ovšem, kdyby sám nechtěl,
Židé by ho ukřižovati žádnou měrou neu

mohli. Spolu to“ bylo také potvrzení učení=
kův u_víře, jak z násl. viděti. Slova na veny
(neploď ovoce) potahují se jenom k stromu,
nepak k národu Židovskému, o němž Rom,
11, 25, sv. Pavel uložení Boží projevuje, že
na konci věků, až pohané do církve vejdou,
také se ku Kristu obrátí a tak ovoce po=
nese.. Dokládáme, že hlad Páně die sv. otců
symbolicky onu touhu a snahu vypodobnoa
nějším místě a jiná léta snad o mnoho dří— val, se kterou Pán spásy lidu israelského
ve na něm fíkevé 'zráli. Bud jak bud', lupení hledal.
Když učeníci spatřili, že fík usech, což
to jeho dávalo nějaké právo, také ovoce
a plodu od.-něho vyhledávati. A právě pro se stalo dne druhého, jak Marek přičiňuje
tuto zvláštnost svou fík tento vyznačoval 11, 20., podivili se velice a pravili, bud'
národ israelský, kterýž tak ozvláštní péče otazně, buď s voláním a jevením svého po=
lBoži užíval a zvláštní skvěl se okrasou, an diveni: Kterak na kvap useehl fila ten! Ap0=
ostatní národové neúrodni, bezlisti a lysi štolé ostávají toliko při podivnosti věci té
byli. Zákon Boží jeho, služba Boží jeho státi, ku příčině a významu tentokráte ještě
převelebná, knihy jeho prorocké, historické nepronikajíce. Dojem nemohl jinaký leč ve—
a poetické, nauky jeho, ano i ty sbernice liký býti. 'l'ak krásný a bujný strom a přes
jeho byly mu zvláštní ozdobou, kterou nade noc, kdež jiní stromové zotavují se rosou,
vše jiné národy předčil jak onen strom nad sprahnul a usechll Tím více divili se, an
jiné stromy fíkové. l mohlo se ovšem oče= Pán jenom o neplodnosti, nepak o uschnutí
kávati, že národ ten ovoce hojné dobrých stromu v kletbě své byl mluvil. Ježiš na
skutkův nésti bude, Avšak se jinak býti otázku aneb na podiveni jejich z přímá ne=
shledalo, strom ten chor a zkažen byl a li— odpovídá, nebo ve svých odpověděch oby—»
sti maje přece žádných plodů neměl, ovoce čejně neostával při jednotlivém případu a
nevydával, lid ku Kristu se neznal a vše-= jednom ději; on raději obecnou nauku jim
oko stromu toho t. j, lidu toho opatrování a předkládá. Dí: Budete-Zi míti víru a nepoa
vzdělávání bylo marne a ješitno.. Došla však chybovatz', nejenom věc na film učiníte, ne'brž
doba dlouhočekání Božího, anot všecko ji= kdybyste i hoře této řekli: Zďm'hmf se a
stý čas má.. A tudy pro oznámeni přešlého crime“ se do moře, stane se. A všecko, ačkoli
a pominulého již hojemstvl a shovivánj Pán poprosíte na ' modlitbě, obdržíte, Praví tedy,
stromu tomu t. j, v podobizně jeho Zidov= že nic není nemožno tomu, kdo víru má a
ve jménu Ježíše něco k spáse lidí a k slávě
skému národu laje, zlořeči a jej proklíná,
tou měrou osud lidu toho, jenž jej za Tita Boží náležitého s důvěrou žádá., Takový, dí
zastihl, předkem prorocky a výstražné na Pán, netoliko bude moci to co se dále na
odiv vystavujíc, Dj: Nikdá z tebe ovoce neo fíku vykonati, nébrž také věci mnohem větší
roď se (na věky! Ze tím prokletím fíkového činiti bude moci, jak Pán ve stupňování
stromu zavržení lidu israelskéh'o se označo— ode film k hoře a přenesení jejímu do moře
valo, to nejprvnější otcové církve zřejmě na
vysvětluje. Očkoli poprosí s vírou a důvě=
znávali. Aniž potřebí bylo, aby Pán učení—= rou v Krista (nebo slovo věříce ku Kristu
kům to nyní vykládal, an nyní dílem jinam se táhne) všecko obdrží, Leč věty ty již 17,
mysl obrácena míti měli, dílem nyni význam 19. 20. 7, l. 18, 19. vyložený byly a tudy
ten podle podobných v Starém Zákoně přín se jimi meškati nebudeme.. Mocnost víry se
chozích porovnání tušiti mohli Jer. 24, 1., n, jimi vytýká a když víra pramenem modlitby
Os. 9, 10., dílem ale ozvláště věc ta, jak jest, tenkráte stává se, oč člověk se modlí.
tam ta o chrámě těla Jeho do. 2, 21, 22.. Ctnosti bez víry, di Ambrosius, jsou listové,
jim později ozřejměti-měla, neu Židé listí, znají se zelenati, ale nemohou prospětigokiáw
okrasu stromu, měli totiž přednosti před ji-= ceny bývají větrem, nemajíce základu. V
nými národy; ale pro ty přednosti jim od hoře symbol pohanstva, ve tiku Židovstva
Boha udělené měli právě v Krista uvěřiti a se spatřuje; obojí mají odkliditi t. j. obrátiti
bohulibým __životem,dosvědčiti, že přednosti ku Kristu, Ostatně, zdá se, Pánu tanulo.

kiaionš Žili,

ŠŠŠ—2222diázká

na mysli proroctví Mich. 7, 1. Běda mně,
neb učiněn jsem jako ten, kterýž sbírá na
podzim pabě'rky vína, není hroznu k jídlu,
raných fíků žádala, duše moí. A máme-li
přidati allegorieký či tropologický výklad:
lační Pán spásy naší a na den smrti naší
přijde ohlednout, zda strom života našeho
plody nesl; u koho nenalezne plodů, nad tím
vynese soud podobný soudu nad fíkem neu-=
rodným vynesenému.
Šel ale Pán, jak již bylo povědíno, do
chrámu.

hodilo.

o lisi—osinlanové.
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lekněze a zákoníky klada, poněvadž zde
autoritu vyjádřiti chce.
Pán odpovědi přímé nedal, dobře věda,
že synedristům poslaným jakož celé té radě
nejde o to, aby pravdu poznali, nébrž aby
nějakých prostředku došli, jimiž by Ho v
nesnáz uvésti a na Něho žalobu zosnovati
mohli. Však ta odpověď Jeho dostatečna
byla pro ty, jenž dobrou vůli měli, a mohli
ovšem jistoty v té věci dojíti, kdež jí dojíti
volili.. Ale aniSpřímou odpovědí seneoštídal

ll vizme, co toho dne se tam při— a ji hned později (níže 33—403 v podoben—=

ství pronesl, dříve zpětnou otázkou zlovůli
jejich zkrotiv a uklidiv, aby poznání pravdy
%. A když přišel do chrámu, při— na závadu nestrčilo, nébrž aby jim pravda
stoupili k Němu, an učil, velekněži a samozřejmě a z vlastních vývodků jako do
a dlaní vešla. Táže se: Což smýšlíte
starostové lidu řkouce: Jakou mocí ty rukou
o Janovi? Odhad byl křest jeho t.. j celá
věci činíš? a kdož '.l'obě dal tu moc? jeho úloha, celý úřad, celé počínání, kázaní,
24; Odpovídaje Ježíš řekl jim: Otáži vyučování, působení jeho; tak se slovo křest
se vás i já na jedno slovo, kteréž po— šířeji béře, jak na př. slovo obřízka vpísmě
celý Zákon Starý vyznamenává Gal. 5,
víte=li mně, i já vám.povím, jakou mocí tytýž
3.. Oni ale rozvažovali u sebe: Rekneme-lc':

toto činím. 25.

Křest Janův odkud

z lidí., bdti se nám příjde lidu, an oes'keřž
byl? s nebe-di či z" lidí?
Ale oni roz— za pro-roka, jej mají ; řeknemenlz': z Boha,
mýšleli řkouce; 26. Dime—li: s nebo, tedy nám řekne: proč jste mu neuvěřílí? Via
řekne nám: Proč jste tedy nevěřili děti, v jakou nesnáz je přivedla otázka Páně,
jemu? Pakli díme z lidí, bojíme se do jámy, kterouž Pánu kopali, nyní sami
upadli a jak vyváznouti nevěděli. Kdyby
zástupu; nebo všickni měli Jana za byli
vyznali, že Jan měl poselství od Boha,
proroka. 27. I odpovídajíce Ježíšo tu by byli také vyznati museli, že to, co o
vi řekli: Nevíme.. Dí jim také On: Kristu pravil, Jej Messiášem býti kázaje,
Aniž já povím vám, jakou mocí toto pravdivá pravda jest... a byli by ovšem Krig
sta uznati a v Něho uvéřiti museli. To
činím,
však zaryté pýše jejich se docela příčilo..
Vysoká rada židovská nemohouc posa Jana Křestitele ale za pouze ode člověkův po
váde proti Kristovi nepřímým zakročová slaného, za neproroka, za samozvance vyslo-=
ním ničeho poříditi a poslední vítěznou Páně Viti, což by ze záští proti Kristu přeochotně
cestou se pobouřivši, zpříma otázku na Něho byli učinili, to jim bylo s pomyšlením, po=
skrze některé zástupce a posly svoje vlo něvadž veškeren lid by byl proti nim po=
žila: Jakou by mocí toto t„ j, ty věci čin-il, vstal. I museli tu za lubem držeti svou neo
kteréž Ho nejnověji činiti spatřovali. Syne věru o Janovi pro strach lidu, kterýž Jana
drium co nejvyšší stolice soudná u věcech Křestitele všeobecně za proroka a za předc
náboženských domnívalo se tu ve svém právu chůdce velikého lidu Božímu připravovaného
býti, aby se jim Kristus zpravil 'a vyměřil spasení nějakého držel. Odpověděli tedy v
z počínání svého, Praví oni: toto, ty věci či= zarytosti a lživé nestydatosti své: Nevíme..
níš; věcmi těmi nerozumějí toliko vyučo— Tak doufali nejlépe a nejlebčeji inesnáze
váni jeho, ve kterém lilo právěpostihli,nebo svojí zbýti. Ježíš sice mohl i z této jejich
vyučoval již děleji dvou aneb tří let a ne odpovědi je do veliké nesnáze a vzáští lidu
učinili té otázky na Něho. Nébrž rozumějí uvésti a aspoň jim veřejně říci, jak tam sono
oni spolu veškerý děje posledních dnů, vjezd kromě pravil Nikodémovi Je. 3, 10: Vy jste
ten slavný, očištění to mocné chrámu, ovšem učitelé v israele a nevíte věcí těch? Ale
pak také přede vším to vyučování jeho. 1 nechtěl z té jich nesnáze tou měrou koři'=
zdálo se jim, že přímá odpověď nějaká ode stiti, nébrž toliko jim odpovědíti odepřel.,
lPána dáti se musí, odkud moc onu k vy= ovšem ale pokládaje, že oni sami se odpoa
nčování a k osobování sobě té nad lidemiv
vědí pravé z toho, nač se jich otázal, doa
síncích chrámových vlády obdržel? Di evana mysliti museli.
Všickni tři. synoptičtí. evangelisté shoe
gelista velekněží a starší lidu, ač ač jindyve
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diatoně Šiki, 23=32.

Šodebenstvť .o china synech.,

dují se v tom spůsobu, jakým vyslanci vy= '
soké rady mezi sebourozvažovalí. Tito ovšem
varovali se myšlenky své projeviti, ale ne—
toliko 'Pán je dobře prohlídal, “nébrž tento—
kráte i sami apoštolě myšlenek jejich se do
hádati mohli, anot povšechně známo bylo,
že vysoká rada o božském Jana Křestitele
poslání žádné víry neujala,
Ale Pán než přímou onu odpověď oble—
čenon v parabolu předkládá, napřed podo
benstvím zlobu srdce jejich tak jim odha
luje, že se k ní sami přiznati musejí. Vcce:

28. Ale co se vám zdá? Člověk
jeden měl dva syny a přistoupiv ku
prvnímu řekl: Synu„fjdi dnes, pracuj
na vinici mě. 29. On pak odpovídaje
řekl: Nechci. Potom ale rozželev se
šel. 30. Přistoupiv pak ke druhému
řekl podobně. Ten pak odpovídaje řekl:
Půjdu, pane, a nešel. 31. Který z těch
dvou učinil vůli otcovu? Rekli jemu:
První. Vece jim Ježíš: Amen pravím
vám, že celníci a nevěstky předejdou
vás do království Božího. 32. Přišel
zajisté k vám Jan cestou spravedlnosti
a neuvěřili jste jemu, celníci ale ane—
věstky'uvěřili mu, vy pak nviděvše ani
jste se nekáli potom, abyste uvěřili

dala. Oni jdouce do sebe dali se na pekař-=
ní, šli a pracovali úsilně o spáse duší svo—
jich, a z nevěstek staly se světice, jak Mag—

dalena Luk. ?, 37. světci jak Zachéus Luk,
19, 2., ano z hříšných celníkův jak Matouš
(výše 9, 9.) apoštolé. Fariseové ale v zaryn
tosti, zarozumělosti a v domnění osvojí sva—
tosti zůstali, Janovi neuvěřili a ke Kristu
se nepřivinuli. Ano ani potom, když viděli,
že je předstihují a upředčují hříšníci t. j.
jich příkladem svojím k následování ponen
kají, neusmyslili sobě, aniž své zaslepenosti
zanechali, nébrž vně říše Boží ostanouce vy
plnili Výrok Páně: první budou posledními.
U Janu, jehož kázaní tamti uvěřiti zpěčovali
se, praví Pán, že přišel cestou spravedlností
t. j. cestou, kterou spravedlnost vykazuje a
předpisuje t. j. že šlechetný a bezúhonný ži—
vot vedl, tak že ani fariseové mu ničeho vyu
slípati nemohli. Ovšem pak také k sprave-—
dlnosti napomínal již tím svým přísným ži—
votem, nad to pak výše kázaním svojím; ale
rčení: cestou spravedlnosti jíti 'Více k Obce“
vání než k vyučování prohlídá.
Sv. otcově spatřují kromě onoho nejblíž—

šího výkladu ještě jiné v té parabole naji
čení. Dle nich se jí poměr pohanův a Zi
dův ke spáse Kristově vyličuje. Pohané po—
voláni byliskrze zákon přirozený, ale zdrá
hali se přijmouti jej a k vyplněníjeho státi;
.když ale Jan a na to Kristus a po tom
apoštolé jich ku pokání a k vejití do říše
Boží napomínali, tu želejíce usmyslili sobě,
jemu.,
víru v Pána ujali a království Božího se při
Podobenství to zjevne a zřejmo jest. O úěastnili. Zidé ale dostavše Zákon od Bo
vinici pracoonti jest království Božího skrze ha slavně slíbili Exod. 19, 8. 24, 7.: Vše—=
víru v ' Krista se přiučastniti. Člověkem, cko, co Bůh od nás žádá, učiníme, ale slova
jenžto šel na vinici„rozumí se Bůh; synové ta a Vůle Boží ustavičně na rtou majíce Kri
ti dva jsou lidé israelští dvojí povahy, jedni sta přijmouti a království Božího se přid.-=
volní, druzí nevolni hlasu Božího pcslech— ěastniti odepřeli. deště svatí otcově obracují
nonti; jsou to ti, o nichž hned Pán dokládá, podobenství mravným spůsobem, je o spro
celníci a nevěstky s jedne, fariseové a zá stém lidu a o kněžích představených a uči»
koníci s druhé strany. Tamti, když na ně telích liduvykládajíca Lid sprostý zabřednuv
došlo kázání Janovo, aby na pokání se dali, do hříchů na pokání se dává, což ale zřídka
v Krista uvěřili a tak říše Boží účastnými u poslednějších se děje. Tudy sv. Augustin-_
se stali, tamti díme odpírali se toho napřed, eonf. 8, 8. vece: Což jest? Neuěení povstá—
na pokání se dáti nechtějíce a tudy ani říše vají. a království Boží uchvacují; a my v
nebeské údy se státi nemohouce. Slyšíce učenosti své plouháme se v těle a krvi! Či
kázaní Janovo nedbali života svého polepšiti, snad, že oni předešli, stydíme se jich násle
ač poslání s nebe Janovi neupírajíce. Ti dovati a nestydíme se, že již za nimi ne=
druzí, zákoníci totiž, měli za heslo Bohu jdeme?
sloužiti a vůli jeho plniti a ti napřed s ran
Ale Pánještě zřejměji zlobu nepřátel
dosti Jana uvítali nadějíce se, že nyní zami= ských těch Zidů jim vypisuje a přímou o
lovaná myšlenka jejich o světské říši mes— své moci, na kterou se výše v. 23. tázali,
siášskě se uskuteční. Tak ovšem napřed odpovědí uděluje v následující parabola,
'amti s nevolí a záštím, tito s naději a rec
33= Jiné podobenství poslyšte: Byl;
dosti Jana při vystoupení jeho přivítali, Ale
bij/,e se u tam oněch i u těchto proměna

člověk hospodář, kterýž štípil

vinici 'a.
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plotem ohradil ji a vykopal v ni lis, ' Slaným služebníkům učinili. Příčina tohoto

jejich sobě počínání se neudává, ale bez
mála prosvítá, že pro sebe požitky vinohradu
podržeti- mínili; anebo byla—livinice jim. too
liko k odělání vydána, jak se některým vy
kladačům vidí, tedy snad docela zanedbána
naři sjímavše služebníky jeho jednoho a zapustlá byla. Ale prvnější důvod nejen
zmrskali, jiného zabili, jiného pak u— bližší jest, něbrž vinaři samijcj udávají. Nebo
k nim poslán byl syn, tedy na místo,
kamenovali, 36, Opět poslal jiných slu když
aby se ho, jak pán doufal, ustyděliado sebe
žebníků více než prvnějších, a učinili šli, oni zabili ho nadějíce se tak vinici tu
jim tolikéž<> 37. Posléze pak poslal k svému majetku potáhnouti.
Co se významu paraboly dotýče, shodně
k nim syna svého řka: Budou ostý=
se
veškeři
vykladatelé v tom mají. Pa'n vi=
chati se syna mého. 38. “Vinaři ale
nice
jesthůh,
vinice jest církev Boží Starého
nzřevše syna řekli mezi sebou: Tento
Zákona Z. 79, 9., kterouž štípil Bůh, když
jest dědic; pojd'tež, zabijme jej a bu= byl jí na Sinaji zákon vydal. Věže, lis, zeď
deme míti dědictví jeho.
39., l chov—značí vůbec, že Bůh lid svůj v Starém Zác
pivše jej vyvrhli ven z vinice a usmrw koně vyvolený vším zaopatřil, čehokoli muk
tili., 40.. Když tedy přijde Pán vinice, dobrému prospívání potřebí bylo podle toho,
což učiní- vinařům oněm? til.. Bkon co vece Bůh Jes. 5, 4.: Což jsem měl činiti
ještě vinici svojí, čeho bych jí byl neučinil?
Jemu: Zlé zle zatratí-a vinici svou pro-— Na jednotlivých slov výklad naléhati nesluší,
najme jiným vinařům, kteří by dávali an víme, že v parabolách a podobenstvích
mnohé věci pro ozdobu toliko se praví,
mu užitek časy svými.
zvláštního významu nemajíce. Přece však
Parabola tato se především týká před-= vykladatelé někteří zeď smýšlejí býti zákon.
stavenstva starozákonnébo, a tudy k far-:= Boží, věž ochranu andělů atd., ač v tom ne=
zeům a. zákoníkům praví ji pověděnu býti' shodují se, Odejití pána vinice jest, ač má—li
evangelista Matouš.. Ale poněvadž veškeren podrobně se vyložiti, vrácení se Boží do
lid, jenž kolem Pána obhrnoval, ji slyšel, sídla svého nebeského ze Sinaje, kamž s
tudy sv, Lukáš 20, 3. ji Ic lidu řečenu býti nebo jako přibyl, aby vinici svou vštípil a
povídá. Užívá Pán podobenství vzatěho od všelikým příslušenstvím ji zásobil, aneb jest
vinice, poněvadž podobného již Jos. 5, 1. 2., to čas prošiý přede vtělením Božím. Cas
užil Jesajáš a tudy těm, k nimžto se odná— ovoce jsou rozličné doby v historii lidu Bee
šela, řeč jeho známější, přístupnější a půso žího; neměl zajisté lid ostávati na stanovisku
bivější byla. Lis, lisice či pres ze dvou dílů od Mojžíše vytknutém, nébrž měl znenáhla
sestával, z čeřenu t. j. nádoby, ve kteréž pokračovati, až by se ustrojil ku přijetí svr-=
hroznové tlačeni byli, a z kádě, tuny či chované nauky Kristovy.
Vinaři jsou před——
stoudve v zemi zaražené, do kteréž mest vy stavení církve starozákonné, učitelé lidu is“
tlačený odtékal; tuna ta pro chladnutí nev raelského, soudcové a kněží jeho, jenž llsaj„
nečasto do skály ve vinohradě se vydlabo 62, 6. se strážci lsraelovými jmenují a jimž
vala. Lis střechou se obyčejně přikrýval, církev onu ke cti Boží opatrovati, ovšem pak
aby před deštěm chráněn byl; proti- zvěři požitky a požitbami opatrování toho se ži—
zas a zlodějům chránila vinici zeď a věž, čiti se dostalo. Ovoce či plody,_jež oddán
ve kteréž poslední obývali hlídači či hlásni, vati měli, jest čest a sláva Boží, Malo ?, 2.
v čas vinobraní ale i pán a držitel vinice s vděčnost, iaska a udržování lidu v zákoně
rodinou svou se tam ubytovávali. Obyčejně Božím Ez. 34, 2, Služebníci, jež Pán vyslal
lis, jak z paraboly viděti, ve vinobradě sc ku požádání podatků či užitku, to jsou prof
nalézal. hlajetník vinice bud' ji dal pro sebe roci Jer. 7, 25, Na těchto se vyplnilo to, co
obdělávati skrze nádenníky, buď ji dělní dí Jer. i, 19., že se právě oni vinaři, před-=
kům či vinařům za jistý peníz aneb za ur stavení a stavitelé církve, králové, kněží a
čitý díl úrody, buď také za jistou část obo" rádcové proti nim spikli, jinéjak Eliáše vy=
jího pronajímal, což se tuto v naší para— obcovali, jiné ubili jak Michoáše 3. Beg. 22,
bole dálo. Vinaři ti přijali obdělávání vi 24., jiné zabili jak isajáše, jiné utrýznili jak
nice; ale když pán od nich skrze sluhy své Jeremiáše, jiné ukamenovali jak Zachariáše
žádal užitku, tedy oni schápavšo sluhy je ! 2. Chron. 24. 21. a Jerusalem okryl se krví
pobili a kamenovali; což i jiným pozdějipo i proroků-v 3. Reg. 18, 13. Podle dlouhočeo

nstavěi věž a pronajal ji vinařům
cestoval, 34, Když pak se čas
přiblížil, poslal služebníky své k
řům, aby vzali plody jeho.
35, '

a od—
plodů
vina
A vi—

ŠŠŠ“

řinlonš xml, été—odd.Kámen od siaviteld zavržený,

kání svého Bůh s lidem svým shovíval aně=
kolikrát posly svoje k nim posýlal; dlouho—
čekání to vypisuje se slovy opět poslal. Pea
slal jsem k vám„ dí u der. 7, 25. všecky
služebníky své proroky přes den, povstávaje.
na usvitě a posýlaje. Ano s každým postou-=
pením zlosti vzrostala milosrdnost Boží a
vzrostáním milosti Boží podnášela se zloba
Zidův. Když pak plnost věku. dozrála, tedy

o nich mluví., 46, A hledajíce Ho uchoa

pití báli se zástupů, nebo za proroka
Ho měli.

Potvrzuje Pán toho fariseů a jich stou
penců o sobě samých výroku a dává jim
na rozum, že neodstoupí osud ten od nich,
jejž na sebe sami vyřeklí byli, ač byli se
ho dle sv. Lukáše odříkali. Potvrzuje pak
poslal Otec svrchovaného Syna svého, Vi— toho slovy písmovými, vzatými ze Z. 117, 22,
naři, pohlavaii či přední lidé národu israel Proměněnou metaforou Pán církev, již dříve
skěho a kněží jeho poznali ovšem podle divův vinicí jmenoval, nyní k stavení přirovnává,
a zázraků Jeho a podle výplně všechněch jak i Pavel praví církev svatou býti stav-=
proroctví na Něm., že tím jest, kým se býti _bou Boží 1 Cor. 3, 9. 2 Cor. 13, 10. Ef, 2,
pravil a koho právě té doby lidi israelský 21.. 4, 12. Jež dříve nazýval vinaři, ty nyní
očekával; avšak se pro pýchu k Němu znáti jmenuje staviteli, a ten jenž dříve sloul sy=
nechtěli. l zachtěli přes tu všelíkou svoji nem, tuto zjinačeným ale v písmě zhusta
drupnost přece lidem Božím býti, či dle pa— užívaným podobenstvím Jes. 28, 16. Dan.
raboly, zůstati v držení vinioea Všech jim V 2, 34. Zach. 3, 9. slovo kamenem, poně
Starém Zákoně zamluvených dober a práv vadž jest pevným a jediným základem cír
užívati; avšak sami ke svým zámluvám ni kve ]. Cor. 3, 11. Ef. 2, 20. Kristus slova
jak státi nevolili. Tudy se uradili Je. 11, 47. Zalmu 117, 22. k sobě potahuje, odkad vidno,
nn. Syna Božího na smrt přivésti. A Krista že ten žalm k Němu ve smyslu vyšším se
z okolí Jerusalěma vyvrhouce vně města ukři odnášel, jak o tom již výše v.. 9. pověděno
žovali Jej Hebr. 13, 12.
a jak Zidě místu tomu vesměs vyrozumívalh
Předloživ jim Pán parabolu tu, vznesl Joj, kámen uhelný, jenž celé stavení a ce=
na ně otázku: když přijde Pán vinice, což lou budovu udržuje, a bez něhož se tudyž
učiní vinařům těm? A oni všetečně sami ; budova v nivec rozpadá, zavrhli stavitelé či
úsudek na. sebe vynesli, bez mála v překva— budovatelé, představení totiž církve a náčel
pení svém dosahu a donesu svě ku Pánu od— níci lidu Božího; to však předpovědíno bylo,
povědi neznamonajíce.
Zle' ony lidi zle za,-» aniž tím záměrové Boží zmaření býti mohli.
hubi, pravili o sobě samých, jak tam 2.Reg„ Nebo kámen ten stal se kamenem úhlovým
12, 1—7. David sám proti sobě soud vynesl. či hlavou úhlovou. Tak nejenom tuto na
Sv. Marek 12, 9. a Lukáš 20, 16. povídají, zývá sebe Kristus, něbrž tak jej i apeštolě
že slova ta Kristus pronesl a Lukáš klade, jmenují Act. 4, 11. Ef. 2, 20.3 Petr., 2, 'l.
že kněží odpověděli Pánu: Odstup to, ne 8., poněvadž dvojí církev, ze Zidův a z po—
staniž se to. Ten napohledný odpor uklízí sv; hanův sešlou', v jednu budovu spojuje a dva
Zlatoúst, an vece, že napřed slova ta pro národy, Zidy i pohany, Ef. 2, 14. činí jede
nesli kněží, jak to Matouš oznamuje, potom ním národem, mezizdí rozbořiv; na něm spo—=—
že Kristus toho jim potvrdil, jak Lukáš a lehá celá budova spásy, an není jinak leč
Marek dodávají, načež oni poznavše, že tu ve jménu Kristově spásy dojíti možno Act.
o ně běží, pravili, jak Lukáš doložil: Odstup 4, 12., Nad to za druhé sluje Kristus úhel—
to . . . Leč Pán zřetedlněji na ně obrácení ným kameneměi kamenem úhla, poněvadž
činí, an dí:
slovem úhlův mocnost, vláda a veleba se
označuje, jak Jud. 20, "2. knížata israelská
42, Di jim Ježíš: Nikdá-li jste ne= úhly slovou, des 19, 13. knížata egyptská,
četli v písmech: Kámen, který zavrhli 1 Reg., 14, 38. náčelníci národu podobným
stavitelé, ten stal se hlavou úhlovou; jménem se nazývají; a Jerem. 51, 26. vece
o Babylóně, že z něho se již nebude bráti

ode Pána dále se to a jest podivno v
očích našich. 43, Protož pravím vám,
že bude odjato od vás království Boží
a bude dáno lidu přinášejícímu plody
jeho., 44, A kdož padne na kámen ten,
rozrazí se, na kohož ale by padl, potře
ho, 45, A uslyševše velekněži a íaria
seorě podobenství jeho, porozuměli, že

kámen pro úhel a pro

základ,

t.. j. že má.—

potom veškeré moci zbaven bude. Chce
tedy žalmista také říci, že Kristus duchon
vnou vládu ujme nade všemi národy,
Ale v obraze "lom také ještě to leží, že
se mnozí na Kristu pohorší a v záhubu pa=
dnou, jak o kámen nárožný se mnohý nhodí
a potkne, jenž nepozorně a hrdě sobě okolo
něho kráčí; na to zajisté narážejí místa

hiaionš lišili, l—Ž. [??araholao ovathě nenuceně,
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apoštolská svrchu uvedená, ohlídajíce se při

něho nemohli se obejítio A tu dvojí věc ton
liko možna u nich byla, poněvadž již kamene
Síonč položím kámen urážky crskálu pohoršení. se byli oděetli; bud' totiž zavadi oniokámen
Smysl jest, jako by jim Pán pravil: aneb kámen je přihrue a přikvačí. O obém
Dobře jste odpověděli, králevství Boží vám mluví Pán a v tom sobě nějakým stupňova—
odejmuto bude a na lid jiný se přenese, po— nim počíná, an menší trest označuje potknn=
něvadž jste kámen zavrhli; nebo vy, vy jste tím se o kámen, větši trest ale přikvačením
oni stavitelé a vy jste oni vinaři, jenž se od kamene znamená. Kdo o kámen zavadiv
proti Pánu spikli.
padne, ovšem urazí se, ale takové škody ne=
_ Od Hospodina se to ala'lo, vece žalm a trpí jako ten, na nějž kámen padne. Neblah
Pán z něho; nestalo se to lidským “zaměřen jest ten, kdo se na Kristu uráží, Jím pohrdá
ním a snažením, že lsraelitě zavržení a na a tudy víru v Něho ujíti se zpěčuje; ale ten
jich místo pohané vzati jsou, a že Kristus snad může se ještě na víru dáti a tak spa
kamenem uhelným učiněn jest; a tudy jest sení svoje opatřiti, jak ten, který zavadil a
to s podígením patřiti celému pokolení lide padl, opět se zdvihnouti může, nebyl-li pád
skému. Zidé tehdejší zajisté nenadáli se jeho smrtelný. Ale mnohem neblažšim a (lo—=
toho, že by pohané na místo jejich nastoua cela ztracenýmjest ten, na nějž kámen padne,
pití a oni z říše Boží vyloučeni býti měli, na nějžto se svalí a se ohoří a přikvači jej
an ještě mnohem později sami apoštolé, když t. j. jehož Pán na soudu odsoudí a na věky
do nebe vstupoval Ježíš, o založení israel= zatratí, jakož se tuto již soudem návěstným
ského světského království snili. Pod-imo a náznačným dále při Jerusalémé.. Naráží při
to zvláště jest od té doby,co se to vyplňovati tom Pán na Dan. 2, 34., kdež se dí 0 ke—
začalo, ode vzkříšení lDáně totiž, jímž Kri— meni s hory bez rukou lidských odtrhlém,
stus za kámen uhelný skutečně ustanoven kterýž potřel zlato a stříbro, měd' i železo;
byl, načež odjato bylo královstvílBoží od Židů kamenem tim jest Kristus, jehož vláda všecky
a dáno pohanům, jenž by, jak vece, činili národy sobě podrobí, všechny říše opanuje
ovoce či přinášeli plody jeho. Nedí, že činí a vše vrahy prutem železným říditi bude.
Poznali tu fariseové a zákoníci, že o
a přinášejí, aniž opisuje nějaké pohanův zá
sluhy, nébrž vytýká záměr a účel povolání ně tuto jde a hledali Krista všelijak eho
všeho pohanstva. Tím ale nepřímé vyslípá piti; ale ostražitě a bojácné při tom. si po
Zidům, že oni ovoce žádného nenesli a tudy čínali, aby o tom lid se nedověděl, kterýž
výhod & blahot lidu Božího zbaveni byli; Krista za proroka měl, a tady by veřejným
nebo ulomeny jsou ratolestí štěpné tě olivy Krista uchOpcním celý národ byli na sebe
pro nevěru jejich, jak jiným obrazem di sv. zbudili, shlukli a zbouřili.
Avšak Pán sám nedal se nástrahami
Pavel Rom. 11, 19. 20.
Zidé kámen dotčený sice zavrhli, ale beze svých nepřátel odhroziti od dalejšího viny
všeliké s ním styčnosti nijak nemohli zůstati. jejich jim vytýkání a od výstrahy, aby ně—
Tudy Pán jim nyní udává, jak se k tomu jak usmyslivše sobě sami záhubou svojí vin—
kamenu nyní povahovati budou:, čímž spolu nými se nestali. Předkládá jim tudy ještě
pokutu, kterou jim negativně byl vylíčil v jiné podobenství, v němž jim vyličuje, že
odjetí Božiho království, nyní positivně vypi jenom zarytou jejich zlobou se to stane, je—
suje.. Mohli ovšem zavrhnouti kámen, ale bez stliže je pohané v říši Boží předstihnou.

tom na proroctví Isajášovo 8, it.:

Aj na

Hlava XXlll.,
Parabola svatby králevícovy o povolání k říši
Kristově a 11. roucha nesvatebném; 16. o
tázka o daní na Pána vzložena'; 23. o vzkří
šení z mrtvých ; 36. a největším přikázán-í;

ných na svatbu, a nechtěli přijítio d,
Opět poslal jiné služebníky, řka: Po=
vězte pozvaným: Aj oběd svůj připrav
41.. o M'essiáš'z'synu aspolu pánu Davidova., vil jsem, volové moji a pickové zhiti
jsou a všecko hotovo, pojd'tež na svat=
i. l odpovidaje Ježíš pravil opět hu. 5.. Ale oni zanedbavše odešli; jiný
v podobenstvích jimřkaz
%. Podobne na popluží svoje, jiný pak po kupectví
jest království nebeské člověku králi, svém; 6., ostatní ale zjímavše služeb“
kterýž učinil svatbu synu svému., 3. I niky jeho a zhanobivše je zabili. 7,
poslal služebníky své povolat pozva— Král však uslyšev to rozhněval se a
' van-r.
? sv. Mat.
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datově nad, l—ž

dovážela o svorně uralevrvove.

poslav vojska svá zahubil vražedníky ty

aměste jejich zapálil.

doufal král, že usmyslí sobě, a tedy? po
druhé a důrazněji volati jich poručil a pro
ochotnější jich přibytí udává, že oběd fíž
připraven a pro Večeři, kdež teprv pravá
hostina se držívala, všecko přihotoveno jest.
Ale pozvaní nedbali na'to opětované volání,

Odpovídá Pán ne na otázku nepřátelů
svojich nébrž na záměr a úmysl jejich zlý,
za kterýmž Ho lapitichtěli, jenom pro strach
před lidem se toho neodváživše. Parabola . ano někteří z nich tak se zapomněli, že slu-=
tato o svatbě králevicovi strojené stejný má. i žebnžky pro ně poslané zhaně i a zbili, bez
směr jak předešlá o vinaříeh; chce zajisté mála se svatbou tou se nesrovnávajíce a ji
lPán nepřátelům svojim předpovědíti, co jich za sobě protivnou a domnělým právům svo
očekává, ač nedají-li se na jiné smýšlení a , jim ůjemnou pokládajíee. Nepřišli jedni tedy
ue'přijmou—liIrllo za toho, jímžto se býtiproe i pro zisk tělesný, druzí pro domu a pýchu;
kázal Příbuzná jest této parabole parabola těch vad odřeknouti se nechtějíce raději cti
u sv Luk 14,16—24, ale tožna nikoli a svatbě Výhost dali. Tudy král tu hanobu
není, ana tamta u Lukáše jinou dobou a ji a příkoru sobě učiněnou potrestal, poslav
ným směrem, ač podobným, předložena byla. vojsko, jenž město těch buřičův zapálilo aje
Parabolu sv, Luk. zajisté pronesl Pán vdomě samy na smrti pokutovalo.. Nebo, vece, ne
náčelníka nějakého farisejskeho při večeři, byli hodní svatby tě.
To jest prvý díl paraboly, který o sobě
když byl jeden z hostův učinil to zVolání:
Blažen, kdo jisti bude v království Božím. zavřitý smysl dává a ve kterémž Pán onu
A tu se toho ujav Pán předložil jim osvat— pravdu na oči vystavuje, že mnozí povolání
bě parabolu, v níž jim nehodnost pozvaných jsou do církve Boží, ale že jich málo při
k ní Židův a povolání místo nich pohanův chází, an málo vyvolených jest, jak nížeji
vylíčil. V naší parabole u sv. Matouše ale zavírá Král v parabole jest Bůh, jenž krá
lPán spolu praví napřed o tom, jenž Židy lem sluje pro velebnost svou, jsa Král králů
pro nevěru zastihne, zlém osudu v 6 a 7 1 rll“i1n.6,15.a pro nádheru svatby, kte
a nadto se od v 11. nová myšlenka přiči— rouž Synu svému přistrojiti dal. Syn jest
ňuje, že také mezi. pohany nozvanvm1ne= Kristus, kterýž nezřídka chotěm sluje, jak
hodní od hodných odloucem budou Jest svrchu 9,15 již Viděli jsme sr. do. 3, 29
tedy naše parabola přese vsechnu dotčenou Char jest církev Ef 5, 32, kterou sobě za—=
podobnost jiná., než tamto u sv Lukáše, snoubil, pio kterou člověkem stal se a na
Ostatně již V Starém Zákoně Prov. 9, l. o kříži umřel. Svatba jest čas putování Kri
Moudrosti Boží praví se, že přistrojila stůl sta na zemi, kázaní Jeho, Jeho ku pokání
a dala volati na zděch městských: Pojdte, napomínání ; jest oplývání to církve milost=
ježto chléb a mýto víno, ]ež' jsem nalzla va'm mi ode Krista zaslouženými a nadávání ji
Tatáž pravda musí Vícekrát přednášena býti, slastmi a mocnostmi věku budoucího Hebr
podle toho, jak kde a kdy toho potřeba káže 6, 6. Pozvaní jsou lsraelité, kteřížto záhy,
Co se nejprv zevnějšku 'a obalu para—
boly týká, nebude od místa na některé oby—'
čeje Východních národu pro lepší smyslu '
pochopení poukázati. Provdání dcer a ože—
nění synův V orientě obstarává otec a sy
novi manželku a dceře manžela ustanovuje.
Svatba za doby Páně se držela v domě ot—
covském, do něhož nevěsta od příbuzných.
a přátelů se slavně uvedla. Obyčejně se za
to má, že hosté skutečně v životě dvakrát
se na svatbu pozývali,_nejprv vesměs a vů—
bec, potom určitěji s ustanovením dne ahom
diny; po prvé sice se jim oznámilo, že bude
svatba, Vlastní ale k svatbě povolání se při

dříve nezli se svatba počala t j. nežli Kri—
stus církev svou zakladati počal, k vejití
do ní povoláni byli. Nebo. služebníci Krví-=
lov-z“
jsou proroci, kteříž lidu Božího napo=

mínali, prosili, jemu hrozili, a čím více se
blížil příchod Páně, tím doléhavěji lidu toho
volali.

„“Kdyžpak již na té době se Svatba

ocitnula, t j kdyz již Kristus přibyl a cir
kev zakládal, tedy poslal jiné sluhy, apošto=

ly svoje, aby je na svatbu již přivedli, před=
ložíce jim bohatost milostí a darův Božích
a svrchovanost dober, jichžto dojíti mohou
uposlechnutím svojím a svým ke Kristu se
přivinutím Nebo dobytkem krmnym a voly
pozvání'druhém dálo Avšak toho o své bohatost milostí _a_darů___Boz1cha ta Boží
váze nechaajíee přidáváme se k význačné pří-= ochota a milosrdnost se rozumí, kterou ne=
čině druhého hostů v parabole povolaní, že chce, aby_některý člověk se spasením minul
to dále se pro dolíčení nauky, že Bůh vše.; se. Ale Zidé neuslyšeli hlasu sluhův Krá—
cko činí, aby,lidi ku poznání pravdyaa_tudy lových; někteří z nich zůstali netečni, ne
ku snasem DTWPdl 1. Tim 2, 4 Zdráhali dbajíce na volání Páně, nébrž po věcech
se hosté ovšem přijíti na první pozvání; ale zemských se rozptylujíce a toliko () papležž

listová mílí, 8 -—
[lá-„ů roucho nesvatebněni

a ltupectví snahu vedouce t. j. toliko a je
dině o YČQÍ.tělesně pečujíce, a spasení duše,
nauku Páně, milosti Boží V ní pronůjčovaně

za nic kladouce, ana jim ta v tělesnosti,

*“.
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jej do tmy vněšně: tam bude pláč a
skřípot zubů. lá. Nebo mnozí jsou po:
voláni, ale nemnozí vyvolení.

Mše. & lakomství. zabředlost svrchovanou
Vyšli svatební poslové dle velení na vý
cenu povolání toho poznati bránila= Druzí chody eest čili na rozcestí, kdež nejvíce lid
ale ještě dále pokročilí, a pozvání to opě» stva se sbíhá a sbírali všecky, jenž se jim
tované za zasobovani.,dv vinen,.výsad kla tu nahodili bez rozdílu,__,z_lě__„i
dobije, hodné,
douce vychrlili se s :'hněvem na apoštoly a nehod—návbohaté i ekudés bližší. „Behai „vzcláe
úkoru a pohanéní Act. 4, 3. 5, 18. 4G., ano .lenější od Něho náukou í životem.. Pozývali,
i smrt spůsobili jim, jak Stěpánovi, Act.. 7, voce, dob-ré i zlé, Tím na mu se dává, že
52, nn. Jakobu apoštolu Act. 12, 1. 11.. Ale Bůh nečiní žádného rozdílu, že přijímání
tu se proměnila Boží láska v hněv proti osob u Něho není a že všecky k. věčnému
zlostníkům těm a Bůh poslal vojska sooje, spasení.n.?eivéstidmdlá— Výšeji V I:, 139 4-1
aby zahubila vražedníky. Vojsky Božími jsou do sítě dobré i nedobré ryby přijaty byly
všecky věci, jimiž Bůh trest svůj sprave— a na poli Božím mezi pšenici také buřeů a
dlivý nad člověkem, národem nebo lidstvem plevel se nalezá bít. 13, 24., 38.,
.
v skutek uvádí, na př.. kobylkyJoe-l 2, _25.;
Když pak již všickni stolovali, přišel
zvláště tak slují vojska ta, jimiž Bůh nad král na ně se podívat, zdaliž Všickni V tom
lidem israelským trest vynášel, tak na př, se náležitě nacházejí, čeho se pro úctu k
svatbě na nich pohledávati může. i shledal
vojska assyrská Jos..?, 8., chaldejská Jes.l3,
4.. 5. Tuto se očiyidně rozumí, že Bůh na hosta, jenž neslušně sobě tu vedl, nevzav na
Židy pošle vojsko,.Bímské, aby trest a po sebe roucha svatebněho., Praví se, že na vý=
mstu nad lidem tím bezbožným vykonalo, shodě při svatbách obyčej panoval od „Pera
načež J erusalém spálen a lid rozprášen. To šanův vzatý, že hosté od toho, jenž jich po=
se jim dálo, že nehodnými se býti proká zval, spolu svatebnými roucby podělováni
byli. Jestli to pravda (nebo prokázati se věc
zali povolání toho, jak Pán VVpodobenství
ta nedá), tedy by hněv králův ovšem tím
vece a jak Act. 13, 46„ Pavel Zidů—m
vytýká,
že se nehodnými života věčného býti soudí, snáze se vyložiti dal. Avšak ačkoli bychom,
t. j. býti dokazují řeč obživnou od sebe od co se u dvora nádherného v ileršanech stáa
valo, na parabolu, v níž svatba ode krále se
mrštujíce.
'
Tou prvou částkou paraboly, jak pra— dělá, přenésti mohli, přece nikde toho po=
veno, dokazuje Pán, že jen ti, jenž hodni třeba nevymáhá; mohl krále hněv pojíti, pou
jsou, svatby dotčeně se přiúčastniti mohou, něvadž se domniaho ..neáctasiala tím v
a ovšem ti, jenž jakýmkoli spůsobem se jí lepší a čistější oděv se obleknouti zanedbá-a
neuhodnili, se vylučují a trestu podléhají. nim. Obyčej zajisté, mrav a slušnost sebou,
Ale Pán v druhé částce paraboly dáleji po to přinášejí, aby člověk k hostínám vzne—
kračvjíc učí, že sami.-..,ti,.„„jenž, pozvání....nři— šenějším jinak než co nejmožněji ustrojen
jali a. na; svatba přibyli, ..pro. .nehodnnst z;„ni. nevcházeL Co jsme přeložili hodovníky či
stolovnílcy jest původně leŽítele či ležící, a
vylogšgpí,.ĚÉŠLIIEOhon. Nebo veoe dále:
sloyo to upomíná na. obyčej toho času také
8. Tehdy voce služebníkům svým: u Zidů zavládlý, při hostinách na poduškách
Svatba sice hotova jest, ale ti, co po líhati ; přijal se obyčej ten bez mála ode
Peršanů Esth. 1, 6, 7, 8.. a neví se,v kdy
zváni byli, nebyli hodni. 9. Jdětež tedy u jiných národů přijat byl. Avšak u Zidův
na rozcestí a kteréžkoli naleznete, pozvěte obyčej-sedem“ při stoloní nevymizel tím do"
na svatbu. 10. IČ vyšedše služebníci jeho cela, ač lěhání na podnškách se dělo zvláště
na cesty, shromáždili všecky, kteréž na— při slavných příležitostech. Zeny vezdy jenom.

lezli zlé i dobré, a naplněna jest svatba
hodovníky, ll, 'Vešed pak králpohledět
na hodovníký, uzřel tam člověka ne
oděného rouchem svatebním. l2. l dí
jemu: Přítcli, kterak jsi sem vešel, nc=
maje roucha svatebného? On pak oněm
mčl.

lži.. Tehdy

řekl

král

sedžce jídaly.

.

Vida tedy král člověka nedosti slušně
oděného, nad čím bez mála druzí stolovníci
již se horšili, oslovil jej: Přítelí, ktera/cjsi
sem vešel nemaje roucha svatebněho? Chce
říci: Kterak jsiv oejítí se osmělil v roucho
tak ošumělém? Cili neměla tebou vládnouti
úcta k synu mému, ke mně a posléze k sa

služební—= mým těm hostům? Nazývá jej přítelem, joo-=
íěvadž „Bůh ani když člověka odsuzuje, z

kům.:- Svázavše ruce i nohy jeho uvrzte
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žůž

ííatouě nxt,

3— 4l. ll roucho“ nesvařeliuéui.

jásky své věrnlé nevypadá., , On ale _oně'mě., dlivosti a svatostiživota

neměl totiž, co by odpoveděl, sám k sobě
povídaje, že tím vmen sam jest, aniž na jl"
ného vinu svou skládati může. I poručil
král ve hněvu svém svázati ruce anoze jeho
a vyvrhnouti jej do uněšných temnost-í, kdež
pláč. a skřehot zubů jest. Co pláč, co skři
pot zubů, eo tma zevnější značí, o tom jsme
již; výše pvravili 8, 11. 12. Temnost vnitřní,
vece sv. Rehoř Vel., jest slepota myslí, tem.

pilní jsouce. Ef. či,
24. Kdož toho se odpírá a v šat nový spra
vedlivosti a života svatého se neobláčí, ten
ze svatebnice t. j. říše nebeské a z rado—
stí jejích vyvržen 'a na věky vyobcován bude
při soudu posledním. A svázán bude t.j.
nebude již 'o své spasení pracovati moci.,
Zavírá Pán parabolu slovy: Mnozí jsou.

povolá-ne', ale nemnozí

vyvolení.

Propovědí

tou k celé parabola, ale zvláště ku první
nost zevnitřní jest noc věčného zatracení. části její se táhne, ač ona ovšem i ke druhé
Tuto se svazuje spolu na rukou a na nohou, části přísluší. Mnozí vece v protivě nemno
aby se vyjádřilo, že bezbranným a bezmoc— hých. Ovšem ale 1 Tím. 2, 4. všickni lidé
ným odsouzenec jest a pokuty té hrozné nie do církve a k věčnému blahoslavenství se
jak zniknouti moci nebude.
od Boha pozývají; ale nevšickni, nébrž jenom
Toli postačí poznamenati o zevnějšku a někteří volání a pozvu toho poslušni jsou.
obalu druhého dílu paraboly této a musíme Potud zavírka týká se“ prvé poločásti para=
již k významu a smyslu přihlédnouti.
boly, jak již pravcno bylo. Ano i z těch,
Při vysvětlování tomto můžeme přestá kteří volání tomu povolili, nevšickni hod
vati na výkladě o rozcestích, o vchodu krám nými se prokazují, nevšickni totiž svatebného
levé a šatu svatebném. Eamon-ímž se roz roucha nevinnosti a zdoby dobrých skutků
umějí rozliční spůsobové života, pověr, služby mají, a tím se táhne závěrka ke druhé po—
boží pohanské a nauky mudrců jejich., Nebo ločásti paraboly. Takto se děje, že ač počet
Bůh za předešlých dob, vece sv. Pavel Act. těch, jenž povoláni byli, náramný jest, přece
let, 15. dopustil národům vlastními cestami těch, jenž skutečně povolání dojdou a bla-=
kráčetz', neposlav k nim totiž prorokův.. Po hosti svatebné se přiúčastňují, jen toliko skron
hané voláni byli do církve, když lidé ve— vné jest stádce.
jíti do ní se zpěčovali. Ale až s radostí
Někteří vykladatelé první povolání po
přišli, neproto také všickni hostiny se při
čínají
od Jana, Křestitele a druhé-' od Kri—
ůčastnili. To jest, čemu Pán tuto učiti chce,
sta
Pána
ř'apoštolů a celou parabolu o je:
že i mezi povolan.vi,..nevšickni,_vvvolemBo
diných Zidech vykládají, těmi, jenž nechtěli
žílíódoísllěllnbií' & že tím... bez.,skut1šů.,šlsvěkn
přijíti, rozumějíce pohlaváry a náčelníky ži—
spášiti.„uemůže„ Nebo, vece dále Kristus,
nešel král, aby spatřil, kterak se upravili dovské, a těmi, jenž přijali povolání, lid
a ustrojili pozvaní hosté oni. Vchod krále sprostý slyšíce, Leč užší a těsnější jest vý—
jest skoumání na den soudný, v němž kdo klad ten nad slušnost a tudy předešlý námi
nalezen bude s rouchem svatebným, připu uvedený místnější jest.
Svatí otcové obracejí právem parabolu
štěn bude do slávy nebeské, an ten, kdo
postižen bude bez něho býti, z komnaty ne tu na každou duši křesťanskou a na volání
beské se vyvrhne, Roucho svatebne', bez jí ku pokání, zvláště pak na tu, kterou Bůh.
něhož na svatbě nikdo obstáti nemůže, není často volá, ale která se zdráhá volání toho
víra; víra jest vejití na svatbu, an nikdo do uposlechnouti, ana starost o věci vezdejší jí
církve bez víry se nepřipouští, a ti, jenž brání. Zdráhají se ale zvláště lidé učení,
Zpěčpvali se„„pro nevěru.. “svou„přijítí„s.c.z._clra— bohatí, zámožní a vysoce postavenína svatbu
halí, Rouchem___tedy svatebným rozumí se Páně jíti, A tudy se zvou lidé nízkého
stavu, jak již tam Výše 11, 5. bylo praveno,
láska. -..5t_.,._-_d,t_)_l>gří
„skutková
___z
víry
pošli,
což i
velmi shoduje se s parabolou. Kdo zajisté že chudým, se evangelium zvěstuje.. Ale ne
na svatbu vejde. roucho svatebné musí néa hned každý, jenž do církve vešel, blahosla—
sti; kdo do církve vejde, ten života nového venství již účastným bude, aniž všickni údové
pilen býti musí. Vůbec y písmě ___svatém
3.0.31? církve svatí jsou a církev ne ze samých vy—

chem život se y_vznamenává Ap. 3, 17, 18.
Ef., 4, 24. Col. 3, 9; 10. Byli sice, poně

volenců, nébrž z povolaných jenom sestává..
Kdo netoliko na svatbu zván býti, což první
vadž větší díl Zidů pozvání na svatbu ne částka svatby jest, nébrž i hostiny přiúčastn
přijal, pohané bez rozdílu osoby povoláni; niti se žádá, v čem část svatby druhá zá
ale kdož pozvání přijali, to jest kdož do cír— leží, ten roucho, jenž mu na křestu svatém
kve svaté jsou vešli, ti roucho svatebné obléci oblečeno bylo, roucho nevinnosti zachovati,
t, j. starého člověka s nepravostmi svléci a aneb když je pokálel, v krvi beránka skrze
nového člověka Krista obléci měli, sprave= pokání spráti a smytí musí,

Matouš lišili, [ld—22. lllli'šázltž:n dani,

Fariseové řečmi těmi uraženy se cítili a
a tudy, jak dí dále sv.. Matouš:
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pas a Filip, tvorové římských císařů byli,
To jest jedině pravý náhled o Hcrodiánech.
Dřívější o nich přerozliěné- domněnky tuto
15. Tehdy odšedše fariseovévradu šířeji uváděti a porážeti zbytečno jest, an
vešli, jakby polapili Ho v řeči. ld. ll větší díl jich se stanoviska ted' přemoženěho
Bratří kraličtí s nimi zápasí a kino
posýlají k Němu učeníky své s Hero-= pochodí,
dou, že to byli budí dvořané Heróda Antipy,
diány řkouce: Mistře, víme, že pravdoa bud lidé, jenž Heroda Vel. za messiáše měli,
mluven jsi a cestě Boží v pravdě učíš bud výběrčí Heródovi, bud dokonce ncvá
a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na sekta Herodem Vel. založená, saduceům po==
osobu lidskou, 117, Pověz tedy nám, dohná. Nic toho s pravdcu'neobstojí, aniž
sluší-li dan dáti císaři čili nic? 18, Pou— také Skarió dobře o nich praví, že to vo=
jáci Heroda Antipy byli, jenž daň od lidí
znav pak Ježíš “zlobu jejich řekl: Co vybírali. Nebyli ti Heródovci jiného leč pří:
inne pokoušíte, pokrytci? 19. Ukažte vrženci Heródovy rodiny, jak praveno. Tam.
mi peníz daně. Oni pak podali Mu u těch, u íariseů, zájem či interes cír=
denáru.. 20.. l dí jim Ježíš: Ci jest kevný převládal, u těchto, u Herodiánů, vr—
choval směr a interes politický; ale jakož
obraz tento a nápis? 21, Řkou Jemu: se
přihází v životě, že lidé sobě odporní
Císařův., Tedy dí jim: Oddejtež tedy proti společnému nepříteli se spolkují, tak
co jest císařovo císaři, a co jest lBoé= ituto nalézáme. Možná sice, že také Hee
žího Bohu. 22, A uslyševše to podi rodiáni Rímskou vládu v nenávist pojali a
tudy na ten čas, ano tajně napořád, k Rí=
vili se a nechavše Ho odešli,
manům odpornou mysl chovali, ale proto se
Předešlé. podobenství byl Pán odpově— přece ty dvě strany, farisejská a herodian—
děl na onu 21,23. úředně předloženou otázku, ská, na Sporech povahovaly; fariseové ne=
jakou by mocí vykonával vládu svoji. Jimi mohli snésti toho rodiny Eeródské k Rímao
zášť nepřátelů bezdůvodnou býti dokázal, nům až k zapření bohoslužby židovské se
ale spolu předpovídáním o zavržení jich lísání a pochlebcvání a nejeden kramol z
nemálo je rozhořčil. Nyní rozdrážděni 'a toho obojetného Heródovců sobě počínání pon
rozjitřeni jsouce všelijak Pána zahladiti a vstal. To jisto, že lierodiáni s farisey ne
skliditi usilovali, l uradili se zůstati na tom stáli, nébrž jim všelijak se protivovali, tak
prozatím, aby v řeči Ho popadli skrze vzne= jakož i tito proti nim se vzpírali.
Ti tedy se spiknuvše proti Kristovi a
sení na Něho otázky, ve kteréž, jak domněli
se, jim nijak odjíti se a jim nijak vynika zálohy Jemu klásti se jmouce, aby Ho něm
nouti moci nebude.. Nešla otázka ta úředně, jak v řeči polapili, vznesli na Něho tu otáz=
jak ona předešlá, nébrž ji položili íariseové ku o dani, zdaliby ji císaři dáti slušelo?
co strana, jak viděti ze slova učenící a z Napřed ale Pánu pochlebovali, moudrost,
toho, že se s jinou stranou, Heródovskou, svobodomyslnost, nezávislost a nestrannost
spojili. Jednali opatrně v tom, že sami ne= /\ „Jeho chválíce, jakoby od Něho samého pra=
šli, nébrž učně svě- poslali; báli se zajisté, vdy v té věci dověděti se žádali, an jiní
že Pán by lest jejich odekrýti a tudy ve— lidé zhola pro stranictví svoje pravé odpo
řejně je zahanbiti mohl. Nad to se spojili vědi schopni nejsou. Přitom jisti se býti do—
s Heródovci či Herodiány, podobně nepřá mnívali, že jim Pán nikterak vyniknouti ne=
tely Kristo'vy'm'i, aby tím důrazněji otázku může. Odpoví-li, že daň dávati potřebí, tedy
učiniti a odpověď tím více osvědčenou od= Jej v nenávist uvedou u lidu a ukáží Jemu,
nesti mohli. Obě strany ty, íarísejská a že Krista marně a nepravé za proroka mají,
herodianská, nenáviděly se vespolek a pro= ješte z bázně před Rímany učí věc jim odm
tivny sobě byly, ]B'ariseové za to měli, že pornou, že vláda Rímská právem nad nimi
lidu israelskému co vyvolenému národu Bo panuje, an daň dávati přikazuje. Naopak-li
žímu ovšem naprostá neodvislost a svoboda ale rozhodne, že Rímanům daň. dávati neu
přísluší a že bezprávírn se to děje, když sluší, tedy nadáli se tím spíše se Ho _spr-o
Rímané od nich daní a poplatkův žádají; stiti, an itímané k takové odpovědí netečni
a tudy nenáviděli co nejvíce římského pan— nezůstanou, nélorž odpovídatele co odpověd—
ství nad sebou.. ileródovci či Heródiáni ale ného nepřítele svého zajmou a dle přísného
byli přívrženci rodiny Herodovy, která po— práva svého s ním naloží. Otázka tav skutku
mocí Rímanův nad lsraelským lidem vládu chonlcstiva byla pro nesnosné břemeno daní,
ujala a jejížto nyní panující členové, Anti— platů, cla a jiných podatkův nd. Rímanův

2927!

liřato'oš Xžíll, E5——-22,Otázka

© dělil...

žím povstala, také na řádech Božích meze a
opravu svou nalézati, aniž absolutnou abez
výminečnou býti, nébrž toliko až k oltáři,
jak říká se, sahati měla. Mohl císař Římský
žádati takovým spůsobem púkazů poddano—
nezřídka horlivci__či zelótě jednotliví povstá— sti, s nímž pocta božská spojena byla, mohl
vali a lid proti Rímanům bouřili daně jim platu a daně žádati co nějaké strážné bož=
dávati zhraňujíce, jakým byl Theudas a Jú= ství Tu již přestávala podrobenost ta, apří—
das Galilejský, o nichž Act 5, 37. a Josef šlo horliti pro zákon a zivot za úmluvu
hlav vál, Židov 2, 8, l Zdálo se nezbytí otcův dáti l Mach 2, 50. Tudy Pán pro
obmezení, ohraničení a lepší ustanoveníoněch
pro l:“ána.
On proaíraje lest jejich pravil: C'o pou k císaři a státu náležitých povinností při—
leousžte mne, pole;/tai? Tak je nazývá, že dává: Á dávejte co je Božího Bohu. Nej—
tváříce k Němu úctu záměr záhubný proti prve Pán tímto druhým dílem. objasňuje my—
Němu zosnovali Nebo jak Luk. 20, 20 voce: šlenky fariseů a vůbec těch, jenž se domněli
šetřícc a číhajíce noslali úkladníky, kteříž službu Boží býti nespojitelnou spoddanstvím
by se spravedlwýmz by'tí stavěli, aby HG císaři; odpovídá Pán, že se ovšem oboje
podelstili v řeči a vydali vrchnosti a moci spojiti dá a že netřeba opouštěti poddanství
vlaoařově Otázku jejich jmenuje Pán pao pod císaře, abys Bohu sloužil, Dále udává
koušením, poněvadž ji nepředložili ze snahy ředidlo a pravidlo, jakým se služba císaři
po poučení, něbrž ze žádosti Krista zatrao nejenom obmeznjo, jak jsme pravili, nébrž
titi Otázka jejich, zdali mají platiti daň, i spolu posvěcuje a povahu služby Boží na
byla dogmatická a právnáinábožonská spolu se běře. Nenevhodně také někteří vykladaa
azahrnovala v sobě otázku, zda vládu "Bis telé smyslí, že Pán přidal tu část o Bohu
manů vůbec přijíti a s ní se snášeti mají pro Herodiány a pro všecky, kteří smyslí,
a zda tojejich Římanům poddanství nepro že pro sloužení pánům Boží službu zanedbá—
tiví se zasadám náboženským, nodle nichžto vati se dovoluje. Místo dejte císaři stojí
vlastně vraťte (03776
6013 reddite), v čemž dle
lond' Hospodin sám. nad nimi králem jest
aneb ještliže krále již míti mají, jenom ná— sv. otců leží, že dávati daň jest jako dluh
rodovec jejich nad nimi panovatimůžo Dent. opláceti, za to totiž, již vladař vede, péči a
N', 15. Pán přímé odpovědi nedává na do starost. Také na slovu obraz nějaký důraz
léiíání jejich, něbrž poklidně pokračuje s od otců sv. se spoléhati praví; věci, jenž
nimi a činí to, z čehož se ovšem odpovědi obraz císaře nesou, zlato, stříbro, měď atd
jisté domysliti přesnadně mohli. Okažte mi máme dávati císaři; věci, jenž obraz Božínew
peníz daně, jímž totiž platy své a cla za— sou, sami sebe totiž, duši amyslsvoji, máme
pravujete. í podali mu peníz, denár, čtvrtý Bohu obětovati. Duše naše zajisté dle obrazu
díl statoru, podle ceny naší asi dvacetník Božího stvořena byvši Boží jest obraz, anáa
stříbra,. viz 20 2. ll otázal se nyní: Ci obraz pis její, jejž obdržela na sv křestu, jest
a nápis nese denár tento? Císařův to jest Otec, Syn a Duch svatý Jemu tedy, Bohu
obraz., a nápis tolikéž jeho jméno nese, ode trojjedinému, ji oddávati máme.
Odpověd Páně moudra, opatrna a hlu
pověděli oni. Z toho již Pán odvětuje vše
obecnou větu: Dejte císaři, co jest císařovo.. boka spolu byla atoho zdánlivou oklikou jistě
Beníz ten splatný maje nápis a obraz Bím dosáhla, čeho by přímou otázkou: Není=liž

na šiii národa židovského uvaiovaných a od
nájeemníků tvrdě vybíraných. Nadto se, jak
prav/eno, Židé za lid královský považovali,
jenž ku panování povolán jsa žádnému pod
léhati, ovšem pak daň platiti nemá. Tudy

ského císaře, osvědčoval, že země jejich Bí— císař pánem země vaší ? s tíží se bylo dosti-=

manům podrobena jest; kde pak komu pod— hlo, poněvadž hrdá mysl Židů by se ktomu
roben jest, ten jemu co vrchnosti své od nebyla znáti chtěla. Mincovné právo spojeno
Boha dané cla a poplatky dávati povinen bývalo se svrchovanou mocí a jenom s dovo
jest Bom 13,1nn V tom, že ŽidéBí
lením nejvyšší vrchnosti některým městům
manům poddanými stali se, nepanovala ná
. Alexandrii min-covnévvýsady či privi—
hoda, něhrž Božím řízením a dopouštěním legia mincovně se dostalo. Zidě neměli vlastní
se stalo, že berla od Judy vzata a cizincovi mince berně a veřejně splatné, a tudy ne—
dána To řízení Boží mají Židé uznávati a měli ani samostatnosti stojíce pod poslu<
podle toho poznání také jednati & tudy 'cla šenstvím íma, jenž jim co podrobencům
a daně Římanům spláceti řiříká tedy Kri— svojim mince svoje vnutil, Tou měrou Pán
stus Bímanům právo panovati či raději Žl ušel všech nástrah a záloh sobě činěných.,
Uznána' ode Pána vláda císařova, avšak nad
dům přičítá povinnost, Římanůmpoddánnbýti
a na důkaz poddanosti tě také dan dávati, ní výše býti vyrčena vláda Boží, která však
při těch proměněných nyní okolnostech
Avšak poddanost to, jelikož řízením Bou

lít touš seru 23—33. o vzkříšení z mrtvýolt.

ovšem obstáti může, an lidé dávajíce císaři,
což jeho jest, mohou vezdy Bohu dávati, co
jest Božího. 
Odpověd ta Páně také veleplodna ada—
lekosáhlá byla, an v ní dvojí na světě řád,
světský a církevný pojádřen a vytčeno, že
jeden ve druhý splývati nemá, něbrž že obůj
o své vlastní míře a váze bytovati povinen,
ovšem pak kdeby řád světský skutečněřádu
Božímu protivovati se usvědčen byl, tento
onomu předkovati má, an Act. 5. 29. více
Boha než lidí poslouchati sluší..
Ještě pozorovati, že slovo ožsařoro v
řeckém textu beze členu stojí, poněvadž císař
po císaři postoupá a slovem císař vůbec všem
liká vrchnost nejvyšší se vyslovuje.. Slovo
Boží ale v ř. t. se členem se pojí, poně
vadž Bůh vezdy týž _a týž ostává jedin a
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dálost tato po předešlé se vypravujea ovšem
tedy otázka tato téhož času a téhož, jak dí
Matouš, dne Pánu předložena byla, jako pře—
dešlá otázka od fariseů. Několikráte již sa=
duceově fariseům bez mála ji předložili, a
—.——

tudy věděti chtěli, jak Pán Ježíš se jim vtě
otázce vyměří. Byla i tato otázka pokušliva
a chtěli Pána nějak v nesnáz uvésti; aspoň
pro poučení a napravení svoje otázky tě na
Pána nevznesli. O saduceích jsme již výše
3, ?. pravili. Případ, jejž _sadnceově předá
nášejí, bez mála vymyšlen, avšak chytře vo=

len byl; zřídka se ovšem státi mohl,

avšak

přec-e možnost jeho upříti nedala se,

Smý—a

Šleli oni míti zbraň nepřemožitelnou, když se
odvolali na zákon Mojžíšův, jehož by tam po
z mrtvých vstání zachovávati možno nebylo.,
Zákon Boží nezměnný jest a ovšem vezdy
věčem
průchod míti musí ; ale na životě posmrtném
Když byl Pán nesnáz tuto kn podiveuí provésti se nedá, tedy ani toho života stáa
nepříznivých fariseů dokončil, tedy přišlll vati nemůže, nebo cokoli se s Mojžíšovým
jiní lidé ku Kristovi, mnohem větším záštím zákonem potýká, obstáti a bytovati nemůže.
proti Němu pojatí, soupeřově a nepřátelé Tudy ani vzkříšení těla není, anby jinak tam
fariseů, saduceově totiž a také se strany žena více bratrů za manžely najednou míti
své otázku Mu položili. Vece o tom evan musela, což se se zákonem Mojžíšovým příčí.,
gelistaz
Takto oni rozumovali a chtěli případkem tím
dokázati, že nauka o vzkříšení zákonu Bo=
23.. V ten den přistoupili k Němu žímu odporuje, že protimyslna a nemotorná
saduceově, jenž praví nebýti z mrtvých jest a tudy doufali svou otázkou Pánu. ne=
nesnází spůsobiti. Odvolávají se při
vstání, a otázali se Ho 24. řkouce: malou
tom na zákon Mojžíšův Dent. 25, 5., kdež
Mistře, Mojžíš pověděl, umře-li kdo ne se dí : Kdyby umřel bezdětekmuž maje bratra,

maje syna, aby pojal bratr jeho ženu
jeho a vzbudil símě bratru svému, 25.
Bylo pak u nás sedm bratrů, A první
ženu pojav umřel a nemaje semene
zůstavil ženu svou bratru svému. 26,
Podobně i druhý a třetí až do sed-v

ma' bratr pajim" ženu vdov-upo bratru a;vzbu=
dz'tz'silně, či potomstvo, bratru svému. Neza—

vedl Mojžíš zákona toho, an již dříve zachce
váván býval, jak ze zločinu Onanova Gen.
38, 8. viděti. Ale poněvadž Mojžíš obyčej
ten podržel, tedy se jemu připisuje, ač byl
co jej zmírnil tak Dent. 25, 72.,že aspon
mého.. 27, Posléze pak po všech i že— k tomu bratr zemřelého přinucován býti ne=
na umřela, 28. Při vzkříšení tedy čí mohl, mona se od toho, levirátem či devon
jmenovaného zákona, ač ne bez ukor-u
bude z těch sedmi manželkou? nebo astvím
hanby oprostiti.
všickni měli ji., 29. deověděv pak
Fán dvojí odpovědí se nad otázkou tou
Ježíš dí jim: Bloudíte, neznajíce pí— rozprostírá, jakož také dvojí věc otázka sa.-=

sem ani moci Boží, 30. Při vzkříšení
zajisté ani ženiti ani vdávati se nebu—
dou, něhrž budou jak andělé Boží v

duceů v sobě zahrnovala. Bi : Neznáte pí—
sma a neznáte moci Boží, Di nejprv první
část odpovědi klade, že mocí Boží neznají,
popírajíce Bohu moc, člověka na z mrtvýcha
nebi., 31h— O vzkříšení pak mrtvých
vstání v tom spůsobu vzkřísiti , aby v jisté
zdali jste nečetli, co povědíno jest od _ míře andělům se podobal. Bloudili, za to
Boha, jenž dí vám: 32.. Já jsem Bůh majíce, že na onom světě poměrové pohlavní
Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jako-= zůstanou právě v tom spůsobě, v jakém se
tuto nalezají, a že by tam ženiti a vdávati
bův? Není Buh mrtvých, nělbrž živých, se směli., Pán ale jim na rozum dává, že jooo
33 A uslyševše to zástupově divili se něvadž tam --nebudou lidé odmírati, také ne=
nad učením Jeho,
bude potřebí, aby se-jplodili a rodilí, ve yo=
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lhalouě uuu., 23—33 , o vzkříšení z mrtvých,;

že náuka ta netoliko v píemě svědectví má,
nébrž že právě dějiny zjevení Božího na ní
Pán, jak andělé nebeští, pudu pohlavního bytují, Bůh sluje, slouti chce a na věky
zhola nepocítí a veškeru lásku a náklonnost slouti hodlá Bohem Abrahamovým, lzákovým
na Boha přenesou, jiné lidi a tvory veškerý a .lákobovým, jak vidíme z písma, kdež slavně
v Bohu milujíce, A tedy tam nebude po= se pronáší o věci té Excel. 3,15.. Jdi ařelem'
třebí, aby vzbuzoval bratr zemřelému bra lidu., voce Bůh k Mojžíšovi, Hospodin Bůh
trovi símě.
otců vašich, Bůh Abrahamův, Izdkův a Já
Saduceové tedy vtom bloudili, že Bohu kobůo posílá mne ic vám, To:?jest jméno moje
moc popírali, lidi vtom stavu vzkřísiti, vněmž na věky, Již pak ]Bůh není Bohem mrtvých,
duše s tělem spojena jsouc nad pec-botě tě= nevchází v srovnalost, ve společenství, úmluvy,
lesné povýšena a k životu oslavenému a ana a poměry s mrtvými t. j. nejsoucími; an tedy
dělskému podnesena bude, Nežijí zajisté lidé nazývá se po smrti arciotcův Bohem jejich,
po vzkříšení beztčlesně, nébrž v duchovně jejich ochráncem a pomocníkem, ovšem je
lém těle l. Cor, 15, 43. nn. Co se pohlaví živými býti klade, a oni tedy po smrti své
při vstání zmrtvých týče, pravili, sice vykla= žijí. Jestliže ale žijí v šeolu, vpodsvčtí, tedy
dači mnozí, že všickni lidé v mužském po jistě vstanou; čehož ale Pán dále nerozvi=
hlaví povstanou, nebo Bůh prý samého muže nuje, poněvadž otom nesnáz nezabíhala,ješto
učinil z hlíny a ženu z muže. Ale veco sv.. všeliký odpor proti nauce o vzkříšení z mrt—
Augustin (o městě B. 22, NL): Mně se zdají vých na zapírání posmrtného osobného života
lépe smýšleti, kteříž o zmrtvýeh vstání obou Spoléhali., Dokládá SV.Lukáš: Všichni zajisté
jího pohlaví nepochybuji: tělům vady se ode: Jemu živí jsou t. j. lidé při smrti těla Ile-=
jmou a příroda se zachová. Není pak vadou umírají, nébrž' tělo co roucho nejaké svlékají,
pohlaví ženské, nébrž přirozeností, kteráž po= majíce jiného lepšího dostati; tak výše 9,
tom bude prázna tělesného obcování a ro 24. pravil o zemřelé dceři Jairově: Neumřele
zení dítek. Dokládá týž světec doleji na témž device, ale spí. Ti, jenž nám na zevnějšek
místě; Ačkoli Kristus saduceům říci mohl, jen hledícím zdají se umrlými býti, žijí Bohu,
že ta žena, o kterou se l—Iotáží, mužem bude jenž duše jejich spatřuje atěla jejich druhdy
a ne ženou, neučinil toho, ale pravil: budou vzkřísí. U člověka tělo a duše nerozdílnou
jak andělé v nebi, rovni andělům v_nesmrtel= jednotu činí 3.rozluka jich při smrti děje se
nosti a blaženosti, ale ne v těle, jakož ani jenom na čas; člověk ani pouhá duše ani
vzkříšením jim rovni nejsou. Tudy sv, Luk, pouhé tělo není , nébrž duch tělem oděný a
20, 35. přidává: A jsou synové Boží, ponč
u c.
druhdjr opět tělem svým přiodína
vadž jsou synové vzkříšení t, j. blaženoi bu= Éuddyduše
dou Bohu v tom podobní, že již neúmorni,
Ještě se táží tu vykladatelé, proč Pán,
věčiti, duchovni, oslaveni budou co synové moha jiná svědectví z písma starozákonného
ze vzkříšení povstali a znovuzrození k věč uvésti mnohem výdatnější a zřejmější, toho
nému a blahoslavenému životu
neučinil? Udávali kdysi příčinu toho tu, že
Při výkladu místa toho otcové svatí . saduceové toliko patero knih Mojžíšových
zhusta se ve chválu panenství vydávají, je přijímali, ostatní písma Starého Zákona zavr=
předujetím života v nebi nazývajíce. Velká ' hujíce. Avšak ta věc průvodna není, aovšem
věc jest panenství, že v sobě podobu lBoží raději to činil Pán proto, poněvadž důvod
co vzrcadle nosí aBoží milost co přesladký ten,jejž uvádí, nejpřípadněiší, nejbližší anej
nějaký paprsek v sebe pojímá. Slova sv. Ba dolehlivější byl pro všecky Židy, u nichž Abra
silia virg. 79., A sv, Bernard ep., 42 vece: , ham, Izák a Jákob v největší vážnosti byli,
Což jest krasšího nad čistotu panenskou, jsouce ta skála, z níž veškeren národ isra=
jenž zčlověka činíanděla? Jediná ctnost tato elský vytat byl des. 51, l.,
nám povahu života budoucího zpřítomňuje..
Jíest také něco různých čtení, ale na
A jinde týž světec dí (serm. 2.): Obejměte smysl zhola vplývu nemají a tudy je pozna—v
tu perlu převzácnou, jenž vás přátely Bo—. menati opomijíme.
žími činí, nebo čistota člověka Boha blízkým
Nad velemoudrou odpovědí Páně divili
postavuje Sep. 6, 20..
se zástupové; alejinak fariseové se měli, jak
Druhá část odpovědi Páně týká se drn—= hned dále vykládá.,
hého a toho vlastně pravého a vpřípadnosti
této “jednoho bludu saduceův, jímž vstání
34, Fariseové ale uslyševše, že
z mrtvých zhola nemožným býti kladli. ll
byl
k
mlčení přivedl saduceý, sešli se
vece Pán, že bloudí neznajz'ce písem o z mrte
vých vstání nezakryté mluvících a dokazuje, spolu., 35, l otázal se Ho jeden znich,
čet těchto tvoru Božích doplněn a časové a
doby lidstva odplynulé již budou,. Budou, vece
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zákona učitel, pokoušeje ilo: 36, bili“ mají, že slovo pokoušeie Ho, tuto se v lepe
stře, které jest přikázání veliké v zá== ším smyslu béře aznačí tell co vyzvídaje od
koně?
327. ]Dí mu Ježíš: Milovati bn—
deš Pána. Boha sveho z celého srdce
svého a z celé duše své a ze vší my—

Něho; jak již z toho patrno,

tomuto: Milovati'budeš bližního svého
jako sebe samého. 40. Na těch dvou

a největší

že odpověd-Z

Páně sobě Opakujíc pravil, milování Boha
býti lepším nežli oběti zápalné Mr. 22, 33. a
z toho, co Pán jemu pravil. že není daleko
sli své.. 38. Tot jest to největší a první království nebeského, tamže v. 34.
Pán odpovídá, že první a ovšem veliké
přikázání. 39. Druhé pak jest podobne

přikázáních

celý zákon

Ý

přikázání jest:

]lfl'z'lztjBoha z (:e-=

lého srdce a, druhé S oním podobně veliké:
M'a'lu-j blíž-ního jako

sebe samého;

na těch

visí i proroci„

přikázáních dvou závisí a záleží veškeren
zákon, aniž třetího stává, jenž by stejně s
Odpověd, kterou Pán saduceům dal, je těmato dvěma váhy bylo, nebo celý zákon
docela odzbrojila. Tudy vece Luk.. 20, 39. se všemi 613 předpisy zahrnuje se ve dvou
40., že na onu saduceům danou odpověď je přikázáních těchto. To jest, co praví: za'a
den za zákoníků pravil: Dobře jsi odpověděl visí; jako by řekl: Cokoli předpisů se vzá=
a že nikdo t. j. nikdo ze saduceův již dále koně a v prorocích dočítáme, to, vtěch dvou
Krista otazovaíz se neodvážil. Ale fariscové jistoty a pevnoty své dochází, v nich se za—
za lidi moudřejší, důmyslnější aučenější sebe hrnuje a k nim směřuje. Pán nerozsuz'uje
majíce nedali se tím odstrašiti, nébrž tím mezi jednotlivými přikázáními, nébrž zásadu
větší srdnatosti nabyli, domnějíce se, že když dvojí, jenž ale v jedno splývá, udává, podle
Krista v nesnáz uvedou, tím větší slávou se níž hodnota veškerých příkazů a veškerých
zaskvějí. lsešli se a navedli jednoho ze skutků měřiti a rozsuzovati se může. Kdyby
středu svého, učitele zákona v písme dobře byl Pán v rozdělování příkazů jednotlivých
zběhlého, jenž by na Krista otázku tu vznesl, dle hodnoty se vydal, byli by se svého sta—
které přikázání zákona by největším bylo. Zá— noviska proti Němu povstati a Jej nějak v
kon zahrnuje v sobě 613 příkazů; i nesna— potupu uvésti mohli. Tím ale, že Pán jme-=
dili se učitelé, kterýby z těch příkazův nad nuje přikázání, dle nichž jiní příkazové váhy
jiné vynikal, poněvadž zákon se o tom nijak své dosahují, přivedl k odmlčení farisea toa
nevyslovuje, aniž učitelé ti nějakého ředidla ho, jenž se Ho tázal, a s ním všechny stoum
a pravidla či nějaké zásady měli., Tudy se pence školy této, Dvojí ona zásada o lásce

vidí vykladatelům mnohým , že netáží se
vlastně, které přikázání největší jest ze všech
těch šesti set v zákoně obsažených, nébrž že
táží se, jaké přikázání vzákoně má za veliké,
jaké za malé, vovšem pak jaké za největší
držáno býti? Ze tedy otázka jejich směřuje
poznati znak a, ráz, jímž velikost a malost
příkazu nějakého se stanoví a určuje, jestli
totiž čas aneb spůsob, jakým vydán příkaz,
aneb-li předmět tu rozhoduje. Leč lépe zůu
stati při užším výkladě otázky, an ovšem,
kdyby věděli, které jest největší přikázání,
měli by již potom měřítko, podle něhož by
jiná přikázání posouditi mohli. Otázku tu
vznesl na. Pána učitel zákona, ooncxňg, ron-odn
odmala—g,jenž při tu s Pánem nejlépe si pro“

vésti doufal. Nebyl to, jak některým vyklao
dačům se vidělo, člověk a muž jinaký než
jsou ti, kteří jinak záboníci ypapyazeřgse zvou,
leč že snad nějakého vyššího mezi nimi stupně
dosáhl, jak druhdy u nás bakaláři a doktoři
stupněm sedělili. Učinil otázku tu z úmyslu
dvojího, nejprv aby sám poznání v té. věci
nějakého došel, druhé aby ]Pána v té otázce
podstoupil a do chobotu uvedl.. Ač pak ně
kteří vykladatelé na p. sv., Augustin za. to

k Bohu a o lásce k bližnímu jednu činí zá
sadu; nebo láska Boží tehdá teprv jest pra-=
vá, když s láskou k bližnímu spojena jest
l, do. 4, 20. a láska k bližnímu není pravá,
nevychází—li z lásky k Bohu., jenž jest pod

slední cíl a konec všeho jednání našeho,
Bůh pak má milován býti z celéhosrdce
t. j. z celého citu, z celé duše, t. j. celou
vůli a ze vší myslí t. j. z celého rozumu,
tak že všecky mohutnosti duše lidské klás=
ce Boží se sbíhati a. spojovati mají. Tak
vykládají se jednotlivá slova ta, ač jiní prá=
vě téměř opak výkladu toho drží, slovo srdce
() mohutnosti myslné, slovo duše o citu a
vůli, slovo mysl o úmyslu a úsilí slyšíce,
podle psychologie písma sv., jenž jen dvojí,
jak vykladači ti tvrdí, mohutnosti u člověka
rozeznává.

Nebude

ale

co do smyslu velí—=

kého rozdílu, k tomuto-li či ku předešlému
výkladu se přidáme, ač nevolíme-li raději s
Maldonatem říci, že všecka ta jména: srdce,
duše, mysl vesměs totéž značí, že totiž Bo=
ha nade vše a svrchovaně milovati máme..
lán vace, dí sv. Augustin (doct. chr. l, 22,)
celým srdcem, eeZou duší, celou myslí, nepo=

nechává žádná části živote našeho, jenž by
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lhatosš milu, 34340,

íu práznítl mohla,

© dvno hlavnich píjžkázáníob,

Avšak" i "tu na jedno vy=

chází, tam-li onoho neb tohoto-li výkladu
následujeme, vezdy láska Boží co přikázání
svrchované, co plnost zákona Rom.. 13, 10.
se vystavuje. Přidává Luk. 10, 27. ze všech
sil svojich, čímž na um dává, že všecky
skutky naše z lásky k Bohu vycházejí a jí
co znakem znamenáni býti mají. Clověk,
vece Viktor Antiochenský, má takovou k
Bohu láskou hárati, aby ničemu do útroby
své vejíti a vkrásti se nedopustil, co by jeho
lásku k Bohu zmenšiti a jinam odvrátiti
mohlo, nébrž má snažiti se, aby vezdy více
a více Bohu se zaliboval, tvorům ale toliko
pro Boha líbiti se usilovala Jest láska k
Bohu nejvzácnější cit a ovšem výše stojí
nežli všeho světa obdržení. Duše svázaná
láskou k věcem pozemským má lep na kří
dlech svojich a nemůže vzlétati; vybyvši
lásku zemskou a vzhárajíc láskou k Bohu
zbývá lepe onoho, osvobozuje a uprostre—
ňuje křídla, „vzlítá a spočívá v Bohu, v sta
nech Jeho.. Z. 54, ?. Lásku tu jen Bůh sám
dáti může a žádný milovatel Boží neví, jak
vece sv. Augustin confess. 13, 8. koli mu
schází ještě, aby se do klínu Božího ukrýti
mohl a jenom to ví, že mu zle jest kromě
Boha, netoliko vně sebe, néhrž i uvnitř sebe
a že všechna hojnost mimo Boha jest holá
nouze.

_

an psal pro Israelity, jímž slovata přeznáu
ma byla a pro něž významu toho neměla,
jako pro
ímany, pro kteréž nejpříze sv.
Marek evangelium napsal, pro něž bylo vy
tknonti to, že přede vším víra v jednoho
Boha musí předcházeti, dříve nežli o svrcho—
vané k Nčmu lásce řeč býti může.
Na těch dvou přikázáních cely" zákon
visí z“proroci, dokládá. Pán. Mluvení to vzato
bez mála od hřebů, na nichžto rozliční před=
l'nětové se věší, od nich závisíce, v nich o=
poru svou majíce, v nich osnovu, základ,
princip svůj nalezajíce, ana láska jest vy=
plnění zákona "Rom. 13. 10. Podobným mlu
vením praví se u des. 22, 23.. o Eliakimovi:
Vtekmt jej co hol-ih na místě pevném a. zao
visne na něm všechna sláva domu otce jeho,
Jestliže tedy, vece sv. Augustin, nemůžeš
všechno písmo čísti, všechna jeho tajemství
rozvinouti a skrytosti jeho proniknouti, za—
chovávej lásku tu, na níž veškero písmo
zavislo. Nebo znaje lásku, znáš to, od čeho
závisí také to, čeho neznáš; v tom, čemu z
písma nerozumíš, láska se jeví, a neméně v
tom, čemu z písma nerozumíš, láska se kry—
je s. 350.

A na jiném místě vece týž svě—=

tec (ep. 13%), že. žádná nauka mudrců, žád—
ní zákonové zákonodárců s těma dvěma při-=

kázáními nemohou porovnati se aže veškerý
vědyv se v nich sbíhají,

Jako

tkadlec,-—vece

sv. Rehoř R., roucho tká na dvou vratidlech,
horních a spodních, podobně láska na dvou.
přikázáních Božích se zakládá, znichž jedno
velí milovati Boha, druhé bližního. Druhdy
poručil. Hospodin kolbry vyšívati červcem
dvakrát barveným. Kolbrami stánku jste vy,
bratří,. an v srdcích svojich nebeská tajem=
ství věrou křesťanskou zastíráte.
ervec v
kolbrách musel býti dvakrát barevný a ta=
kový podobal se plamenu; a co jest láska
nežli plamen? A ta láska musí býti dva—
tak milovati, jak bychom sebe milovatiměli, krát barvená, jednou milováním Boha, druhé
máme všeho toho, čeho sobě, také jemu do— milováním bližního,
Poněvadž pak lPán právě nejdůležitější
brého žádati, ve všem se mu propůjčovati a
jemu udělovati, což tělu a duši jeho pro— přikázání a tudy základ a kořen veškeré
spěšno jest. Avšak výminka ta sama sebou mravouky v zákoně Božím obsažené vyjádřil,
jasna jest, “anot láska k Bohu co princip tudy námětku toho uchopiv se předkládájim
povšechný všemu našemu dychtění, snažení, otázku, na níž všeliké pravé vyrozumění záv
smýšlení, jednání za princip a zásadu slona konu Božímu záviselo. Vece sv. Matouš:
žití má. Tudy vece sv. Aug. civ. D. i(), 3.
dl, Když pak byli shromážděni“ l'a
Aby poznal člověk, jak má sebe milovati,
Při slovech bližního jako sebe dlužno
přidati miluješ. Tudy také sebcláska ovšem
se tu zahrnuje, avšak láska ta k sobě, ma—
jíc měřítkem býti lásky ku bližnímu, musí
se lásce Boží podřizovati a podle ní spravo—
vati, má-ii oním ředidlem lásky bliženské
býti. Podobně výše 7, 12. pravil Pán: Caha
nechcete, aby se vám dále, toho jiným nev
čiňte, a co chcete, aby vám lidé činili, také
ey číňte jim. Nemá jalova a neupřímna býti
láska naše k bližnímu, néhrž máme bližního

riseové, otázal se jich Ježíš íkaz 42.
Co se vám zdá o Kristu? Ci syn jest?
účel jest, přidržovatí se Boha.
Jitkou Jemu: Davidův. 4:3, Di jim:
Ještě poznamenati sluší, že sv. Marek
hned na počátku odpovědi Páně uvodí slova Kterak tedy David v Duchu nazývá Ho
z téhož místa Dent. 6, 4.: Slys"lamela, Bůh Pánem řkaz ac. Řekl Hospodin Pánu
oylčen jest mu cíl, ku kterému by činy svými
směřovali měl, aby mu blaze bylo. Tento pak

svůj „Bůhjeden jest, kteráž Matouš vypustil,

mému;

Sed na pravici., mé, až položím

iůatoašaan, trees, KristusPán a syn neviděn

299

tedy plyne ze seděni toho, že Božské vlády
Kristus účasten jest a že Mu všechno se
podrobiti má.. Totéž právě Bůh ve slovech
následujících projádřuje, an dí: až položím
nepřátely tvé za podnož tvou., Trůn jest
oznak vlády, podnož jest oznak podroben=
ství; rčení za podnož položit-i bez mála vzato

nepřátely tvé za podnož nohou tvých?
45., Jestliže tedy David nazývá Jej Pá
nem, kterak synem jeho jest? 46. A
nikdo nemohl demu odpovědíti slova,
aniž osmělil se kdo od toho dne Jeho
se více otázati.

od nelidského obyčeje králů východních, ne:-»
příteli zmoženémn na šíji nohou našiápnouti,
jak viděti z Jos. 10, 24., kdež čtemez' Jděte
a vložte nohy na hrdla těch králů. ! šli a
nohama šlapal/i na, hrdla ležících.. Di tedy
slovy těmi, že všickni nepřátelé Kristovi
podmanění budou a že tudy panství Jeho
bezvýminečno bude. Slovo až nedí, že by
napotom, když nepřátelé podmanění budou,
panovati neměl, an naopak právě tenkrát
panství Jeho svrchovanosti dosáhne; nébrž
slovo až znamená, že jistě veškeři nepřátelé
nepovznesli se ku pravé o Messiáši před——se Jemu podrobiti musejí, aniž z panství
stavě, ano naopak na bezcestí se ocitli, je Jeho se vytáhnouti mohouce. Dotýká Pán
likož za to měli, že teprv tehdá se Davi toliko začátku ze žalmu, ale ovšem k celé—
dovým synem býti osvědčí, když národ ži mu obsahu žalmu toho se táhne a Židům
dovský od nenáviděného jha Rímanův vy— veškeru činnost Messiášovu vtom žalmu vý
svobodí a velevládným je učiní národem.. stavenou před oči postaviti hodlá. Neb celý
Bylo tedy potřebí na vyšší stanoviště je po» Zahn o slávě Messiášově jedná a slova ob
staviti, aby ač ho nedostoupíce aspoň tušili., zvláště: Ty jsi kněz na věky dle řádu Mel-=
že myšlenky jejich ku pravdě docela nedo— chisedechova, která SV. Pavel Habr. 6, 20.
padají, Namítá jim tedy Pán na to:. Kte— 7, i.. nn. vykládá, k dolíčení velehnosti Kri—
rak Messícíš synem. Daoídovým být-i může, an stovy patří ; z nich vyniká, že Kristus dů=
Pánem svým jej Davidv nazývá v Duchu v stojenstvi královské s velekněžským spojuje
žalmu 109, l. řka.: Rekl Hospodin Pánu a to sice spůsobem nevystihlým a nadlid
mému: seď _napravici mě. Žalm ten Opěvá ským, jakož i slova z útroby před jz't'řenkou
vládu a věčně panství Kristovo a messián— zplodil jsem tebe věčnost Jeho opisují. Pán
ská povaha jeho za věku Páně tak uznána nerozvinuie dále ani toho žalmu ani jiných
byla, že se Pán pro odbytí nepřátelů svoe míst Písma sv., kdež Messiáši se božská
jich prostě jenom na slova jeho odvolati důstojnost přiříká, poněvadž jim toliko
mohl; kromě toho sedmkrát v Novém Zá= námětek a námysl dáti chtěl, aby svou o
koně se výrokův jeho svatopiscové doklá— Messiáši představu bedlivěji v úvahu vzali
dají. VDuchu, vece Pán, mluví v něm Da= a podle písma Opraviti se snažili.. lšyla'to
vid o Messiáši t. j. od Ducha sv. osvícen, výstraha a napomínka, aby v zarytosti a v
nadchnut a uuešen jsa. Zádný otec nena zarozumělosti své nezůstali, aniž ji k zavr=
zývá pánem syna svého, nébrž naopak syn žení Toho se zavésti dali, Jemuž věčná vláda
otce pánem nazývá; tuto pak Messiáše pá a věčně panování nad nimi dle zřejmého
nem svojím jmenuje David král ten nej— písma příleží. Ale oni nedali se vystříci, aniž
slavnější a to ještě v duchu t. j. osvícen jsa sobě usmysliti hodlali, nemohouce ale odo
od Ducha svatého! Chtěl Pán jim na po= lati důvodům Páně a jsouce zarážení se od:
myšlenou dáti, že kromě poměru přirozeného, mlčeli, aniž více proti Pánu vystoupati “se
'
podle něhož Kristus potomkem Davidovým. osmělili.
Poněvadž ale tolikráte byl Pán. stoulil
jest, ještě jiný poměr býti musí, nadpřiro=
žený, podle něhož Kristus pánem Davido— ústa zákoníkům, fariseům, učitelům a před-=
vým jest. Obzvláště ale dalejší slova: Seď staveným Starého Zákona, aby nepadla do=
na pravicí me, povýšenost a vznešenost Kri-e cela vážnost jejich a aby lidé věděli, v čem
stovu doličuji. Seděti na pravicí značí u je následovati a v čem jich nenásledovati
králův tolik co účastniti se panství a vlády, mají, tedy se obšírně o tom poměru v náe
a stejného práva s králem užívati, Tali sledující hlavě rozprostrahuje.

Fariseové shromáždili se, jak z 34. vý
víme, když na Krista předešlou otázku o
největším přikázání vznésti hodlali. Dále
se pak to podle Mr. 12, 35., ve chrámě,
Druzí dva synoptičtí evangelistové kratčeji
té věci dotýkají, otázku Páně oppuštějíce a
toliko námitku Jeho kladouce. Ze Kristus
či Messiáš vůbec za syna t.. j., potomka Da
vidova držán byl, již na začátku výkladu
tohoto evangelia jsme poznamenali 1, 1.
Tím ale, že za potomka Davidova Ho uznali,

-.—__-_.
.—

Matouš mai,
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t—ál. Fausta nauka a život.
\.

Hlava XXHL
První výslipka jest obecná věta či sada,
hlavitou vadu jejich obsahujíc: Na stolicí

O následování nauky, ne však života fam"
sců a zákon-íků. 5. () jich pokrytstm' a
marnosti. 13., Osmera běd na ně prone=
semi,

34., O prdí-vané

Mal'žíšově zasednou

od Zídů-v k'r'vz' pro—

frocke'.,37. O zkáze Jerusalémm

il., Tehdy Ježíš mluvil k zástupům
a učeníkům svým 2. řka: Na stolici
Mojžíšovč zasedli _zákoníciaiariseové. 3.
Všecko tedy, cožkolihy řekli vám; za— '
chovávejte a čiňte, ale podle skutků
jejich nečiňte, nebot praví a nečiní.
d. Svazují zajisté břemena těžká a ne—
snesitelná a vzkládají na ramena lid=
ská, ale prstem svým nechtějí jimi po
hnouti.

zákon-ici a far-iscave"= Vše-=

cko tedy, co řeknou vám, zachovávejte a čiňte,
ale podle skutků jejich nečz'ňtg, neboť prací
a nečiní, t. j. učí ale nečiní. Cemu oni učí,
to činte, ale co činí, toho varujte se. Záko—
m'cc' a farz'seooé, vece Pán, to jest zákoníci

či učitelé zákona ze sekty fariseův
co jiných zákonikův ještě bylo, ti u
vážnosti nebyli, aniž mnoho vplyvu
vyvírali. Slovem fwríseoué se místněji

pošli;
veliké
na lid
určuje

předešlé slovo zdloonz'ci. Saduceové více r0z=

košuěho života než učení zákona pilní byli,.
herodiáni v tom se jim rovnali, a o esseích,
jenž u moře mrtvého žili, obyčejný lidiisrael-e
ský nemnoho věděl a nemnoho na ně dbal.
O oněch praví Pán, že zasedli na stolicí
Mojžíšova, Stolice sluje důstojenství, úřad,
]Proti Pánovi se byly spikly veškerý moc učitelská, a ovšem s ní spojená moc
strany židovské, ač mezi sebou nesnadily se., zákony stanoviti o věcech náboženství Sta
fariseové, herodiáni, saduceové; avšak odo— rého Zákona se týkajících., jížto se strany
lala božská moudrost Jeho všem dorážkám lidu poslušnost odpovídala. Dopouští Pán,
jejich. Jakož pak na počátku svého učitel že důstojenství, jež zastávají, neprávě neda=
ského úřadu hornou řečí svou byl slavně šli, ano velí, aby' lid, kdykoli oni zákonu
úřad ten otevřel a zasvětil, tak nyní ku Božímu úředně učí, jich ovšem poslušenhyl9
konci slavně zavírá a dokonavá jej a tudy toliko dle příkladu jejich se nechovaje. S po—
níže osmero výtek či kleteb přičinuje na ty, divením jest, kterak Pán praví: Všecko,“co
kteří nejvíce působení Jeho se protivili, jak dějí vám, zachováte, ješte několikráte jim
5,- 2. byl osmerým blahoslavenstvím žehnal vytýkal, že pro podání svá zákon Boží pře
ty., kteří by ctností tam dotčených píleli. stupují a vůdcové slepí jsou, výše 15, 334.
Ti, proti nimžto nyní mluví, byli učitelé, nát Ale Pán tu je považuje z té strany, z jaké
čelníci a předníci lidu, od nichžto lid visel se jim práva, lid zákonu Božímu vyučovatis
a podle niehžto se spravoval, za světce svr— dostalo; považuje jich přilnulost k zákonu.
chované je pokládaje. l bylo ]potřebí, aby Mojžíšova a horlivost jejichv zastávání zvlášt=
Pán tu nebožnou jejich pohožnost a tu na— ností jeho. Cokoli od nich na základě slova
pohlednou a pokrytskou svatost jejich ode—= Božího určeno a ustanoveno, to lid měl a
kryl a tak nejenom jim samým., proti nimž mohl bezpečně držeti, aniž jiných vyklada:
ta výtka šla, k sebepoznání přispěl, nébrž telů vyhledávati; v tom, co učili., nebyli oni
i lidu ku pravému těch svojich vůdců oce— žádnému leč jedinému Bohu odpovědni a
nění pomohl a škodyz nejasných tuto přestav jen vyšší autorita Nového Zákona mohla se
plynoucí ho zbavil. Mluví Pán co pravý stolice, na níž byli zasedli., je oddáliti a vý=
soudce nad těmi, kteří se za obžalovatele a kladům jejich konec učiniti. To činil Pán
sudí nad Ním vydati jali a jichž dosud po nředběžně slovy a vyučováními svými., až
dle slov Mt. 12, 20. šetřil. Zamítá spůsob, nak skutečně na den seslání Ducha svatého„
k jakému život starozákonný přičiněnímvůd= jakožto narozeniny nové církve., úřad onen
cův oněch se byl zvrhnul, pravdu veřejně jim zastaven byl.
Mluví Pán o učitelích vesměs a vůbec
osvědčuje a svoje k těm dosavadním vůd '
cům chování před lidem ospravedlňuje., ač co o tělu jednom, co o ústavu Starého Zá—
ovšem On sám toho potřebí neměl. Učinil-. kona a tomu chce, že ve svém učení a jedu
to pro lid a ne pro ně samy, ješte nikterak naní soudu lidínepodléhali, Kvadám, odchyt
ku poznání vad a nedostatkův svojich přijíti kám a odchodnostem nějakým učení jejich
nechtěli, odpor Páně proti nim za zášti a za
Pán tu neprozírá, poněvadž vesměs mluví;
vist vydávajícev
síc jinak jíroti domněnkám některých z mel-a
\

Šíří

dilatace XXiil, lla-d.. Ěaviseii nerika; Š—ÉŽ, jin—lvpokrytsivi.

evšem povstal a je káral, jak výše jsme via , zákoníků následovati, tedy v Novém Zákoně
dělí a jak hned- doleji v této hlavě činí. Na - tire více“ povinnost ta naléhá, ješte Zjevně
proti tomu pak ovšem osobně jejich chce vcce Pán: Kde nás slyší, mne slyší, a kde
vání a jejich. svatoušstvi lidu odkrytí mu vámi pohrdá, mnou. pohrdá. Luk. 13, 16.
sel, aby lid tam svatosti a spásy nehledal, Mat. i(), 40. Ovšem ale jak nyní kněze
kde licoměrnost a pokrytství se toliko na jenom pokad církevně učí, poslouchati, avšak
lezale. Slovo všecko, co káží, tedy neběře se Opustiti jej sluší, kdyby něco učil proti cír
v plném smyslu, jakož také druhá sada Páně kvi Boží; tak samovidně nechtěl Pán toho,
v čem od zákona .-Božího odcházeli, potvr
podle skutků jejich neča'oíte V plném smyslu
a do podrobná bráti se nemá, an fariseově zovati, čehož příklad výše 15, l. máme, ja
a zákeníci ve cs'echněch a. jednotlivých skut kož i 16, 12. Pán praví, aby učeníci jeho
cích svojich zhola a dokona pokaženi ne— varovali se kvasu íarisejskěho. Mohli pak
byli. Mluvil nad to k těm lidem, jenž do— všelijak lidé poznati, co se s Mojžíšovým
bré vůle byli a věděti toužili, zda by usta— zákonem srovnává a co se nesrovnává, jak
novení od vysoké rady vyšlá zachovávati u nás každý sprostý křesťan pozná víroukaa
měli.

.

Praví tedy Pán, že ovšem mohona mají
ustanovení jejich zachovávati. Avšak dle
skutků jejich, vece dále, nemají činiti, a u»
vodí příčinu a důvod toho slovy: poněvadž
oni učí, káží, hlásají ale nevykonávají. A důo
vodu toho ještě dalejšími slovy potvrzuje, an
dí: Svazují břemena: nesnesitelná a; vkládají
na ramena lidská, ale sam-i am" prstem jimi
hnoutí nechtějí. Svazují, dí, t. j. předpisují ;
břemena svazují se a příkazy předpisují
neb poroučejí se. Jiní myslí, že svazovati
jest toli co shromážďevati a přidávati břímě '
ku břemena.

telicken tu nebytí, která sedmero svátostí a
primát ímskěhopapeže popírá,
To vůbec a vesměs o povaze fariseů &.

zákoníků předeslav přistoupá k jednotlivým
výslipkám a vece:

5.

Veškery pak skutky svě činí,

aby uzřeni byli od lidí;

rozšiřují zaji—=

sté ovázky své a zveličnjí edolkyc 6,
Milují pak přední místa při hostinách
a první stolice ve “sbernicech ?, a po»

zdravování na trhu a nazývána býti od
rabbi, 8. Vy však nedejte se zváti
rabbi, neho jeden jest mistr váš, vy pak

Nebo břemeny rozumějí se výn— lidí

klady, podání a předpisy malicherné, jimiž
zákoní-ci zákon Boží co plotem nějakým ohra
žovali pod záminkou, aby zákon Boží tím
lépe a jistěji k vyplnění přicházel, čímž ale
zákon ten právě nesnesitelným břemenem se
stával, jak na př. již svěcení soboty bylo, na
kterouž ani uzdravovati ani klasů vymínati
nedovolevali Mt. 12, 2. A stával se zákon
tím nesnesitelnějším, poněvadž ti, jenž při
kázání ta k zákonu přistavovali, jich- prstem
se nedotkl-í, t. j. jich zhola nevykonávali,aniž
o vykonávání jejich náležitou péči vedli, leč
tenkráte, když jim to k rozmnožení cti 'a
slávy před lidem sloužiti mohlo. Sv., Augu
stin vece: Zachovávati a plniti sluší, ce oni

všickni bratři jste,

& A otce nenazý-=

vejte sobě na zemi, nebo jeden jest
Otec váš, jenž vnebcsích jest., 10.. Aniž
se nazývejte mistry, poněvadž mistr váš
jeden jest, Kristus, 11. Kde větším jest
z vás, bude služebníkem vaším. 12 Kdož
pak se povýší, ponížen bude, a kde se
poníží, bude povýšen,
llicoměrnost a pokrytství fariseů a zán
koníků vypisuje Pán některými příkladyvětu
všeobecnou nadeslav:
Vcškery skutky své

velejí; nebo tehdá, když učí, nc oni vás pa— činí, aby vidím“ byli.

To vůbec

a vesměs

ai hned rozbírá některými případy.
sám [credes3„vece sv.. Pavel inom. 2, 21. o' Poněvadž činí všecko pro odiv lidstva, proto
těch, jenž věci dobré mluví a zlé věci činí, pro odiv ten, pro diváci se lidí naně, všady
Ty slyš, an káže a hlásá nekrásti;
nená— se deren na první místa při hostinách po
sleduj však kradoucího; an káže, poskýtá domech i při nábožných shromážděních v
ti chléb, an koná opak teho, poskýtá tobě synagógách, a žádají od lidí velebeni a vy:
jed.. Jsou mnozí z nich tvrdi jak skála, ale znamenáni býti zvláštními a znamenitymi
Bůh med a vodu na poušti z nejtvrdší skály názvy a tituly. Ovázky pak a odolky větší
sen a živí, něbrž

Bůh.

praví
Jenž „hlásqís' QQIÉŘCÍQĚI;
"L..

vyvodil, aby lid svůj" nakriniL

:..l.

Tak

Au

gustin.
Vykladatelě obracejí slova ta k Nové
mu Zákonu a činí porovnání ku kněžím jeho.
jBylowlijiž v Starém Zákoně přikázáno, nauk

nesou než lidé ostatní. Uvázky a odolky neo
siti bylo Zjdům v Starém Zákoně pi'ikázáne
a jimi se Zidé od jiných národů rozeznávali.
lPřikázal Bůh ísraelitům, aby v srdci svém
chovali slova zákona, je narace-uvázelia aby

3,32?

Matouš košili, Š—iýš. Ěavisedv pokrytsivi a nucené-st,

mezi očima se jím hýbala. Excel, 13, 9. Dent,
6, 8. Chtěl ovšem tím rčením Bůh, aby na

přikázání Jeho tak pamatovali, jako by je na
čele a na rukou napsána měli, a SpOlu aby
je skutkem plnili, ješto ruka v pis-mě ke
skutku se táhne a dílo vyznamenává. Ale
Zidé výroku tomu také doslovně dost uči
niti hleděli, a tudy nosili blánky s výpisy
nejvýznačnějších míst zákona na rukou a na
čele přivázané. Oocízky, ostražky, ochranky,
fylakteria či chranidla byly blánky neb proužky
pergamenové, na nichžto napsána byla slova

Pán vystříhá jenom od toho, co vadu něja
kou do sebe má a emravno jest. Titul Učí-=
tele, otce, vůdce (nebo řecký text má v. 10.

mamutů; místo lat. mistra) v sobě nic zlého
nechová

a tedy

výstrah_a___lřár,i__ě
„se, netýká

tulu pouhého. Jména„
.ŽBÚÍ.& shánění.

_ti—

néb,tiž._,se.
táhne, k ba...-.

se. .p0._t.ii._lllech,...k zakládání

sobě na nich, a k 'honosení se jimi. Sám
Pán dal se nazývati rabbi, 30,1, 38. 20, 16.
a Pavel se nazývá učitelem národů l. Tim,
2, 7. a otcem ll. Con-1514, 15. Sv.. Petr jme.=

nuje Marka synem svojím duchovním, což
nejznamenitější Deut. 6, 5. 11, 13—21, oje— předpokládá, že se “za otce jeho považuje.
dinosti Boží, o milování Boha nade všecko Takto výstraha ta prohlédá s jedné-strany
apodobná, Takové proužky na památku no k fariseům a ctižádosti jejich.
S druhé strany ale béie Pán při té vý
sily se na levé ruce jakož k srdci bližší, a
na čele mezi obočíma; slouly fylakteria po straze ohled na Boha a na sebe, a dí, aby
řecku jako by chranidla, poněvadž Zidy pře nejmenovali se učiteli a mistry v tom smy-=
stupův zákona Božího chrániti měli, ač po slu, jakoby nějaké nové učení zaraziti měli,
tom také ku chránění se přede vším zlem ješto mistr jeden jest Kristus, aniž může kdo
tělesným co amuletů se těch lístkův užívalo. jiného položiti základu mimo Krista I. Cor.
Odolky, obruby, lemy, prýmy jsou třásně, třísně, 3, 11. Dále velí, aby nejmenovali se otci, to
třepení či třapce, kteréž podle Num. 16, 35., tiž duchovními mimo Boha. Ti zajisté, jenž
na krajích plášťů nositi měli, tkanicemi m0— učitele nějakého následovali, syny jeho slouli
a otcem ho nazývali, a v tom jménu větší
všecka přikázání Hospodinova. Obě ty věci důstojenství než ve jménu učitele a mistra
fariseové širší a větší nosili, aby se projevo se spatřovalo. Očividnč nezapovídá pouhého
vali jako ti, jenž nade vše jiné zákona Bo titulu, nébrž žádá, aby nepřisvojovali sobě
žího. pamětlivi a pilni jsou. Nevytýká Pán, toho jména proti církvi, o své újmě a pro
že takové nápisy a obruby na památku nosí, svou slávu otcovství si osobujíce a rodinu
an Pán sám prěmy či třásně na roucha svém církevní zakládajíce. Příkladně mluví Pán a
nosíval 9, 20., ale vytýká jim. , že blánek a nechce doslovně, jak patrno, slyšán býti, jak
třásní oněch neužívají ku pobožnosti, nébrž i výše 5, 40—42. jsme pozorovali. Také v
ke ctižádosti. A tudy v katolické církvi tom, když praví: Vy“pak mezi sebou jste
agnustky, škapulíře, růžencové v užívání bratři, nechce Pán všeho rozdílu vhierarchii
jsou, majíce duši k větší pobožnosti, _k větší (a tím méně v státě) zrušiti, ješto i mezi
ku Kristovi lásce, k oehotnějšímu Božího zá— bratřími prvorozenec jeden jest, jemuž se
kona poslouchání a poslušenství roznítiti. Ny— dvojnásobného údělu dostávalo.'
Ale Pán důvody udává, pro kteréž té
nější Židé takové blánky při modlitbách při—
ctibažnosti se varovati mají., Praví: Kdo vět-=
vazují.
Dali se zváti také rabbi, t. j. mistry, uči— ším jest z vás, bude služebníkem vaším; kdož
teli, jak jim Pán dále vytýká; byl to titul, pak se povýší, bude ponížen. Důvod první
jenž značí toli co pán, náčelník, muž přední:. vzat z povahy církve, v níž větší sloužiti má
dával se učitelům zákona a tudy znenáhla a věděti, že není leč služebníkem a všeliká
význam učitele obdržel. Žáci nikdy nejmeno ctižádost v tom se povahovati má, aby člo—
vali učitele po jmenu, nébrž titul rabbiho věk větším služebníkem Boha a lidí býti
_mu dávali, jak se podobně všudy děje. Bylo skutkem se prokázal 20, 26. Druhý důvod
při. tom nějaké stopňování adáván titul mb, béře od bytnosti Boží. která pyšným se pro——
mistře, rabbi, můj mistře a rabbon či mbbo'm' tiví aje ponižuje, naproti tomu ale ponížen—é
podle větší neb menší vážnosti, ve kteréž a pokorné a cti nežádostivé povyšuje. Ne—
se učitel který nalezaL Poněvadž apoštolé mají tedy po cti marně se sháněti, aby spásy
učiteli světa býti měli, tudy Pán je vhodně své nepoběhlt Nebo všelikě svatosti základ
od těch vad vystříhá, ježto íaniseům vytýká, jest pokora a slyšeli jsme slova Augustinova,
od bažení totiž po vyznačování, od marni že čím světější apobožnějšíněkdo .býti žádá,
vosti aod ješitné ctižádosti. Dí: vy pak ne— tím více má o základ pokory starati se. A
zcete se rabbi, nebo jeden jest mistr, a otce již písmo Starého Zákona Prov. l8, 12. vece:
nenazývejte na zemi, nebo jeden jest Otec váš, Srdce člověka, dříve pádu se povyšuje azpřeci
gnž na nebesícb jest, Samozřejmo jest, ŽO ustavením ponížuje se 29, 23, Za pyšným jde
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Ostatně dobře Augustin pozoruje, že běda ta
dotýká se zvláště představencův církve, jenžto
zlým příkladem svojím lidu ku pohoršení
slouží zapomínajíce na slova Páně Mt. 7,13:
Vcházejte branou těsnou.
' Dalejší verš v některých rukOpisech chybí
aniž toho činí z pýchy nad jiné se vynášel.—
jící, nébrž z milésrdného opatrovnictví; s. a zdálo se některým kritikům, že vMatonše
z Luk. . 20, 47. a z Mar. 12, 40. vklouzl.
Augustin civ. d. 19, 14.
Avšak veliká část rukopisů čte slova jeho a.
Přičiňuje Pán dalejší nářek:
ve vulgátě opuštěna nejsou. Jsou pak tato:
13. Me běda vám, zákoníci a fa—
ponížení, ale pokorné'ho příjme sláva.

V domě

Boha spravedlivého také rozkazovatelé slouží,
těm, jimž na pohled rozkazují. Neboť ne—
rozkazují , aby svou žádost po panovnictví
ukojili, nébrž aby v radách povinnost plnili,

riseové pokrytci, kteří zavíráto královu
ství nebeské před lidmi, nebo vy nen
vcházíte, aniž vcházejícím dopouštíte
vejíti,

íd. Béda vám, zákoníci afariseové
pokrytci, že zžíráte domy vdov mod=
litby dlouhé říkajíce, protož těžší po—
nesete soud,

Od lidu a od učeníků svojich obrací se
Pán kfariseům aono osmeré hoře proti nim
vylévá. Doráží Pán přísně na ně, dílem pro
jich napravení, dílen pro lidu od nich vy
stříh'ání. Zavírali, veee o nich Pán, království
Boží a jak Luk. 11, 52. praví, vzali klíč

Zákoníci a fariseové zžírali domy t.. j.
statek amajetek vdov tím, poněvadž tyto do==
mnějíce se do nich obzvláštní svatosti, knim
o modlitby se utíkaly a přílnluvy ty jejich
draho platily. Slova modlitby řikajíce udá-=
vají příčinu, pro kterou majetnosti vdov stra-=
umění t., j„ tak sobě umění zákona přivlast vnjí, a tudy v ř. čteme místněji a určitéji'a
nili, takovou moc a vládu si vříšiBoží oso to pod záminkou, pod zástěrou či pod zá—
hili, že bez jich povolení se nikdo kn pravé myslem ngoqaáosídlouhého modlení ; kterýmžto
moudrosti, ku Kristu, hlásiti, k Němu se při čtením řeči moc a síla přirůstá, ale hřích fa.-=
znávati, ovšem tedy spasen býti nesměl. Ci— riseův se stěžuje, že modliteb k vydírání
nili to, písma, vnichž o Kristu řeč, k jiným statkův vdovám zneužívají. O vdovách mluví,
smyslům natahujíce, učení Páně a divy Jeho poněvadž vdovy bývají náběžnější a snadněji
obouzejíce a ostouzejíce, těm, jenž v Krista se pohledem a zdáním pobožnosti oblouditi
uvěřili, kacířův obrážejíce, aneb na ně kletbu dají, jakož i proto, že větší hřích jest vydí=
vydávajícc. Je 9, 22. Královstvím nebeským rati statek takovým lichotným a lichým spůo
jestcírkev a přirovnává se ku palácu s ote sobem vdovám, jenžto raději podporovány
eřenýmioraty-afariseové tu stojí anedopou a proti podobným dráčům hájeny býti mají..
štějí vjíti., Ano majíce klíče k zavírání a ri'fudyvoce, že těžší soud ponesou, Dalejší hoře:
otvírání t. j. mohouce lidi příkladem a na
ukou vzbuzovati kn vjití do říše Boží, do
15, Běda vám zákoníci a fariscové
církve Kristovy napornínati, nejenom toho
nečiní, nébrž zavírají vrata ona. Já jsem pokrytá, že obcházíte moře i zemi,
dveře, vece Pán Je. 10, 9., kolo skrze mne abyste učinili jednoho novověrcea když=
vejde,

ten spasen

bude.

]?án jim

tedy vy—

týká, že lidi od obráceníuse na víru zdržují.
Před lidmi zavírají, dí, t. j, před očima,
když právě vcházejí, před hubou, jak se po
sprostu říká.
Jiní vykládají ono zavírání v ten smysl,
že sami zákona Božího neostříhají a nad to
jiným lidem nesčíslnými přívěsky a nálezky
svými závadu kladou, aby zákon zachovávati
nemohli. Ale raději Pán prohlídá vůbec
lk“tomu, že majíce prostředkem Starého-Zá
kona co pěstouna Gal. 3, 24. ku Kristu lid
vésti, opak toho činili, útrobu svoji víře v
Krista zavírajíce, Pánu všelijak se protivíce,
lidi vNěho uvěřivší pronásledujíco Je. 9, 34.,
divy Jeho ďáblu připisujíce anejednou posly
pro uchvácení Ho vysýíajíce do. 7, 22., ajj.,

by se jím stal, činíte jej synem pekla
dvakrát více než vy jste„

Slova toho verše úzce se pojí se slovy
v. 13. atudy vněkterých rukopisech a vydá-=
ních v, 14. před 13. se klade. Moře & suši
či zemi obcházeli fariseové , všeho možného

se podjímali, trudů, práce, podniků, peněz,
cest, nesnází se neštítili, aby pohany na víru
vjediného Boha dárce Starého Zákona obráa
tili. Ač se to nestávalo vezdy a napořád,
jak v církvi křesťanské , přece někdy od
nich se dálo, Ale jaký byl toho výsledek?
Nestávalo se to z lásky ke spáse lidské a
k rozmnožení slávy Boží, nébrž pro marnou
schloubu a aby větších vzátků, podatků,
darů a obětí chrámu a tudy také sobě vya
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mohli, an větším počtem vyznavačů také slepci! nebo co větší jest, zlato-li čili
příjmové jejich se zmáhali: sic jinak by ne= chrám, jenž posvěcuje zlata?
18. A
byli těm, jenž do království Božího veházeli, kdo přisáhne oltářem, nic není, ale kdo
vrata zavírali. Takoví z pohanstva na víru
israelskou obrácenei slouli proselyté, příchozí, přísahá darem, kterýž jest na něm, po
l$l. Slepci, nebo co větší
přišelci, že od pohanstva k náboženství pra— vinen jest.
vému přišli. Byli dvojího stupně, proselyté jest, dar-li čili oltář, kterýžposvčcuje
brány, kteří jenom takměř ku prahůui ži= daru? 20, Kdo tedy přísahá oltářem,
dovského náboženství dostihli aprOs-elyte'spra—
vedlivostí, jenž v celou spravedlnost nábo— přísahá jím a všemi věcmi, co na něm
ženství židovského vešli, veškera jeho při“ jsou. 21., A kdokoli přisahá'chrámem,
kázání zachovávati se podvolivše. Tito do přísahá jím a Tím, jenž přebývá v
cela k národu israelskému vštípeni byli, an něm.. 22. A. kde přísahá nebem, při—
tamti se toliko k zachování tak řečených sahá trůnem Božím a Tím, Jenž sedí
sedmi příkazů Noemovýeh zavázali, že totiž na něm.
a) rouhání proti Bohu, b) modlářství, c)
Ježíš byl pravil, že fariseové dvéře do
vraždy, d) kre'vného smilství, e) loupeže a i:
krádeže, f) brojenía g) jedení masa surového království nebeského zavírají, což mezi ji—
se zdržovali. Netupí Pán toho, že cesty pode ným po přednosti činili tím svojím nedOpáu
stonpali a všelikou práci sobě dávali, aby po. dným a odchodným učení Božího vykládá
hany vířevjednoho Boha získali; výtka Jeho ním. l uvádí nyní toho příklady některé a
se týká toho jich v té vznešené záležitosti zamítá je co Božímu zákonu protivné. Vše
nechvalného sobě počínání a tudy zlého a cko to mluvil v chrámě k lsraelitům vůči
nad míru neblahého výsledku. Dí: Ciníte těch náčelníkův lidu, jichž se to nejvíc _tý—
jej synem pekla dvakráte více než vy jste., kalo, tím co učitel národu israelského (Joel.
Chce říci: Clověk obrácenec'skrze vás hor 2, 23,) se vystaviv, synagogu tehdejší pro
ším stává se, nežli za pohanství svého byl nesčíslná písma výklady odsoudiv a tak nad
a dvakráte pekla hodným či raděj peklu těmi, jenž Ilo nap-otom neprávě odsoudili,
propadlým (neb to značí rčení syn pekla) uči soud jistý a pravý vynesev. Nejprve nauku
něn bývá. Dvakráte či dvojnými syny pe jejich o rozdílných přísahách potírá. Již 5,
kelnými se ti proselytové stávají, poněvadž 33—36. jsme viděli, že přísaha tenkráte mi=
ku přirozeným pohanským vadám a nedo= sto má, když se Boha dokládáme a že v
statkům ještě také pokrytství a licomčrnost případech, kdež se člověk Boha nedokládá,
íarisejskou přibírají podle zkušení toho, že přípověď jeho pouhým slibem jest. Ale fa=
více dle příkladu zléhov, než dle dobré na riseové chtějíce býti za zbožnější jmíni, roz
uky se lidé spravují. Zidům ode mládí po— šířili učení o přísaze, také sliby a zámluvy
božnost, úcta k Bohu a k zákonu jakož i věcmi stvořenými učiněné za přísahy poklá
známost téhož zákona se vštěpovala a tím dajíce, a to především o ujišťování zlatem
vším se v kázni udržovali, ačkoli zlý příklad chrámovým a obětmi či dary na oltáři tvr—
na zákonících a fariseech viděli. 'l'oho ale zá— díee, ale na obrat od povahy přísah zámluvu
kladu nebylo u proselytů, jimiž se zde míní chrámem, oltářem, nebem učiněnou vyjímajíce,
oni, jenž docela k národu židovskému pře Důvod, za jakým rozdíl ten činili, udává sv.
stoupili a ovšem jeho předpisům se podro Jeroným a po něm jiní vykladatelé, a sice
bili, obřízku přijavše. Takoví lidé základu lakomost jejich Luk. 16, 14., kteráž činila,že
zbožnosti nemajíce a jenom k licoměrnosti jim přísahy ty zdály se nejdůležitější, jimiž
učitelů svojich prohlidajíce, když ve svojich jim nějakého důchodu se dostalo.. A tudy
dřívějších nepravostech zůstali, nyní pro jas— sliby zlatem chrámovým a dary na oltáři
nější o Bohu vědomí většímhříehem vinnými stvrzené za nezlomné přísahy měli,anto sliby
se stávali. Sv. Justin Tryf. 122. píše, že ne chrámem, oltářem a nebem upevněné za ne—
vověrcové židovští dvakrát hůře nežli sami vážící vydávali. Jiným zdá se příčina ležeti
Zidé jménu Krista Pána se rouhají. Násle= v povaze dotčených věcí, podle toho totiž,
duje běda třetí :
jestli věci ty odloučené od Boha osobě sto
aneb nutně-li toliko a jedině v odnášení se
16, Běda vám vůdcové slepí, jenž k Bohu se myslíti dají. Dar na oltáři nemá
jiného významu, leč aby Bohu obětován byl;
říkáte: Kdokoli přísahá chrámem, nic zlato ve chrámě rovně proto se nalézá, aby
není, ale kde přisáhne zlatem chrá= pocta se Bohu dála, ozvláště rozumímelizla—
movým, povinen jest. 17.. Pošetilci a tem zlato, z něhož ve svatyni a velesvatýni
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nádobí uděláno bylo, kteréžto věci všem po
zemským potřebám nepřístupný a očím lid
ským nevidomý byly. Oltář ale, chrám a
nebesa mohou také v jiných než k Bohu po=
tazích považována býti. Poněvadž pak vedlé
Boha stvořitele také nebe a země o sobě byr

tují, tudy prý jisto jest, že kdo nebemazemí
přísahá, nepřisahá stvořitelem, nébrž stvoře
nými věcmi. 'll'ak jiní vykladatelé v tom k
talmudu Zidův se táhnouce, jenž v traktátě
o přísaze tolikéž učí.
Pán takové důvtipečné rozdíly zamítá,
poněvadž se jimi pořádek věcí podvracuje
a všeliká vážnost přísahy jimi vnevážnost se
převrhá. Co posvěcnje, vece Pán, musí vět
ším býti než to, co posvěcenípřijímá; chrám
posvěcuje zlata. a oltář posvěcuje daru, a
přísaha zlatem a darem nemůže výše státi
nad přísahu chrámem a oltářem potvrzenou;
sic jinak by přísaha něčím nižším učiněná
více platnosti měla, než přísaha skrze věc
větší, což odporno a nemístuo jest.. Dovodí
lPán, když člověk přísahá chrámem, přísahá
i zlatem jeho, poněvadž se zlato ke chrámu
co část jeho odnáší; tolikéž platí o oltáři,
k němuž darové či oběti nutně patří, an oltář

šátku Lev., 27, 30, vůbec se praví, že ošz'ckaí
desátko—vé' země buďto

z obilí

neb z ovoce

stromů Hospodinovz'jsou. Byl desátek dvojí,
jeden, jenž Levítům se dával ze všeho, co
země nesla, aby levíté všemi potřebami po=
dělení byli, jiného majetku nemajíce., Z těch
devíti dílů pozůstalých odlučoval se druhý
desátek, avšak jen z obilí, vína aoleje Dent..
141,22. 23. Nehem. 13, 5. 12.. a tenmělbýti
na hostiny v chrámu držené, v nichž rodina
celá podíl brala; a to po dvě léta se s tím
druhým desátkem díti mělo. Třetího roku
měl týž druhý desátek dán býti chudým.
Tento desátek chudých léta třetího dávaný
od některých zván nevhodné a zmatečné tře-=
tím desátkem, ješte třetím desátkem nebyl,
nébrž druhým. Zákonitým ustanovením tím
byli Židé již dosti obtížení; k tomu ale při"
šly daně vezdý větší a větší od času Pom=
pejova uvedené a co veliké břemeno na ně
nalehající, a nad to velekněžství podkupno
bývalo.. Tudy není divu, že horlivost desá=
tek .v zákoně určený dávati ochabla &.před-=
pisové zákona do podrobná se nezachoval—=
vali.. Za to ale fariseové tím zevrubněji de.=

sátky až do nejmenších věcí dávali, jak z

jedině pro obětování darů vzdělán byl.. Pří—= tohoto místa našeho a jinde viděti.. Toho

jim Kristus nehaní, ale nad tím ubolévá, že
drobností pílejíce věcí důležitých a svrcho=
vaných zanedbávají, totiž. soudu, milosrdem
ství a věrností. Tři ctnosti tyto se táhnou
k bližnímu; soud záleží v tom, abychom
žádnému což jeho jest nebrali; víra či věr=
nost v tom, abychom každému což jeho jest
dávali a milosrdenství jest ta ctnost, kterou
člověk bližnímu, híd jeho citedlen jsa, více
dobra činí, než věrnost a soud vymáhají,
Ve mluvě prorocké dvěma slovy, soudem a
23, Běda vám, zákonící a íarí= mílosrdensteím, obyčejně se veškerý povim
seové, pokrytcí, kteříž desátknjete mátu, nosti k bližnímu zahrnují Mich. 6, & Zach..
?, 9. a jj. Kteříž těchto ctností nedbají,
kopr a kmín a opustili jste co těžšího ale o chatrnosti a nepatrnosti se zasazují,
jest v zákoně, soud a milosrdenství a o těch užívá Pán běžného přísloví, že ko
věrnost. Tyto věci měli jste ěiniti a mám oceli a velblouda paty/tají. Podobně
oněch neopouštěti, 24k Vddcové slepí, činíte, vece jim, jako kdyby někdo nápoj
saha aleskrze část nemůže býti větší a zá—
vaznější než přísaha skrze celek., A mimo
to, vece Pán dále, _kdo skrze chrám, oltář,
nebesa a podobné věci přísahá, ten věci ty
považuje v potahu a poměru tom, kterým
se nutné k Bohu odnášejí a tudy ovšem po
dle náuky samých íariseů by přísahy ty zá
vaznými a povinnými se jmíti měly. Viz
ostatně výše 5, 33—33,
Následuje jiné hoře.,

jenž cedíte komára, velblouda však po= pro komára don vpadlého procezoval, vel-—
blouda ale oblo polykah Vzato přísloví to
lýkáte.
ze života oněch krajin horkých, v nichžto
Vyslípá Ježíš malichernost íariseům, jížto
věcí malých a nedůležitých šetřili, vážněj
ších ale a jedině důležitých zanedbávali. De=
šátek dávali i z těch nejnepatrnějších věcí,
bez nichž se ovšem život obejití může, za
tak svaté a nábožná se tím vystavujíc, jakoby
povinnosti své k Bohu ani v nejmenších vě—
cech nezadržovali. Při tom ale zákon lásky
bliženské opouštěli, a tudy jim vece Pán,
že cedz' komdry a polykajž velbloudy.. U de
xlvaug. sv. Hut.

pro nesčíslné množství mušek, komárů a
mšic do nápoje snadno nějaká ta neplechu
padnouti může a tudy se u lidí choulostivěj=
ších před pitím procezuje. Komár zastoupá
věci chatrné a malicherné, velbloud věci dů=
ležité a vážně. Máta, kmín, kapr jsou také
zastupitelky věcí nepatrných, an se život bez
nich ovšem obejití může., A proto, poněvadž
na podrobném výčtu věcí nezáleží, má sv..
Lukáš ll, 42. z'outu místo kepru.
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šek nádoby zprziiuje, Očisti vnitřek, vece
Pán, aby potom zevnějšek netoliko čistým
25. Běda vám, zákoníciafariseové, zdál se, nébrž skutečně čistým byl. Vůbec
pokrytci, poněvadž čistíte zevnějšek kon-— učí Pán, aby člověk tvářně bez pravdy před
Bohem se nestavěl a nábožnosti své na sama-':
více a mísy, vnitř ale plni jste loupeže a pouhé tvářnosti nezakládal, něbrž _očištou
a nečistoty, 26.. 1ř'arisněeslepče, vyčíst vání své Od srdce začal, tak aby z čistého
prvé vnitřek konvice a mísy, aby i ze již srdce dobré řeči a skutky pocházely a
Dalejší hoře.

vnitřek stal se čistým,

'

Fariseové a zákoníci s- nápohledností,
zdánlivosti a tvářností se spokojovali, pře
stávajíce na tom-, když je někdo za hodně
držel, ač tím uvnitř skutečně nebyli, Toho
příklad uvádí Pán o číšech a mísách, je—
jichžto vněšný lesk má býti odlesk od čia
stoty věcí těch, jenž v nich 'se obsahují.
Podle vulgáty, která čte vnitř jste plni ne-=
"čistoty/,'přirovnává Pán z přímá k míse a“
konvě člověka; zevnitřek jest tělo, vnitřek
duše. I dí, že oni o čistotu zevnější těla
sveho se ovšem starají, ale o čistotu vniter—
nou duše a mysli svojí málo dbají.. Podle
čtení řeckého tatáž nauka sice se ve slo.=
Vích Páně zahrnuje, ale není tak zpříma vy=
slovena, nébrž nejpředněji se ku kotlikům
& mísám a pak ovšem přenosné k člověku
odnáší. Místo čtení: "vnitř ale jste plni lou—
peže, čte se podle řeck. textu: vnitřek ale
jest pln loupeže a nečistoty či raději dle té= ;
hož textu ízv pln loupeže a nezdrželivostí.
Chce říci: Ceho z konev a mís, čeho na
mísách a konvách požíváte, to, čím je napl—

níváte, to jest majetnost neprávě nabytá,

vniterná čistota čistým _vnčjškem se proná—
šela, Očistěním srdce, t. j. žádostí, myšlen
nek, účelů a úmyslů teprv skutkové také
očištěni docházejí.
'
Dalejší'hoře podobně jest..

27. Běda vám, zákoníciafariseově,
pokrytci,

že podobáte

ieným, jenžto

se hrobům obi-=

vněšně se zdaji'lidem

slični, ale uvnitř jsou plni kostí umrl—
čích a vši nečistoty, 28, Tak i vy
zevnitř sice zdáte se lidem spravedlivi,
ale vnitř jste plni pokrytství a neptá-="
vosti,
Ode příkladů přechází tuto Pán ku po=
dobenstvím či porovnáním, jimiž licoměrnost
či pokrytství iariseů a ' zákoníku na odiv
vystavuje. Každého roku hrobové v břeh
znu se oličovali či ovápnovali, aby ti, kdož
okolo jdou, zvláště pak ti, jenž do Jerusa
léma do chrámu ve svátky výročné putují,
zdaleka je vidoucc k nim. se neblížili a
tudy pokáleui

nebyli.

„řešte se to právě ne—=

dávno znova „bylo stalo, tedy Pán o tom
páchne cizým mozolem a nestříd-moste' či ne— mluví. Vně se tudy stávali 'hrobové ti pěk=
zdrželivostí, any nezdrželivostí se mísy napl— nými, sličnými a vábnými, vnitř ale byli
ňují a k nestřídmosti slouží. Aneb dle ji— plni puchu, spuchřelosti _anečistot; tak fa
něho čtení: mísy a konvice jejich jsou vůbec riseové vně ladni, slični, zbožni se býti zda-=
plny hříšnosti a nečistoty, poněvadž hříšně jí, ale vnitř jsou plni nepravosti, an všeliký
se od nich věcí těch užívá.
hřích ze srdce pochází 15, 19. Podobněho
To o povaze jejich předeslav napomín'á cosi jim již dříve byl ]Pán pověděl při sou
jich ku vniterně čistotě, an vece: Očist vm"— kromém obědě Luk, 11, 44. Běda, že jste
třek konvice a mísy a tedy také zevnějšek jak hrobová nezřejmz', neznační, neobílení,
číst bude, aneb jak doslovně stojí, aby také  neznamenaní, a tudy lidé se vás vystříhati
zevnějšek _číst stal se; tenkráte totiž teprv nemohou; ne'b-rž chodí po nich a nevědí, že
zevnějšek čistým stane se, když ode vnitřku na hrobech se nalezají a tudy se poskvrňují,
žádná neřest a nečistota na venek se vylé Tak s vámi se děje, lidé se do vás nic těch
vati, prosákati, dobývati a jakkolivěk vy— nectností nedomýšlejí, jimiž naplnění jste,
cházeti nemůže. Všeliká píle a veškeré nan ješte s 'nepravostmi svými pokryté se máte.,
máhání o čistotu nádoby na zmar vycházi, Co tehdá soukromě pověděl, to nyní jim ve
jestliže zevnějšek toliko čistí se a vnitřek řejně vytýká. Ostatně známo, že kdo horo.=
se zanedbává; tím spůsobem nikdy nena bu, mrtevce, neb kostí umrlčích se dotknul,
bude nádoba lesku, an vnitřek a zevnějšek po sedm dní nečistým býval Num. 19, id.,
spolu jeden celek působí“ a na vzájem se
011%i:hrobův obílených přechází k hrobkám,
povahou svou podělují. Fariseově pravili, že an
nečistým zevnějškem se obsah znečištoje,
29.. Běda vám, zákonici a faviseově
ačkoliv se spolu nestýkají ; z toho se ovšem
odvětuje, že nečistým obsahem se i zevněj pokrytci, jenž vzděláváte hroby prome

šet

.hÍlaionš Klátil, 29—33., demora bod na zákonlky & ihrieeýa

kův a ozdobujete památky spravedli
vých eo.. a říkáte: “kdybychom byli za
dnů otcův našich, nebyli'bychom ůčast=
nící jejich v krvi proroků. 31, Tedy
svědčíte proti sobě samým, že synové
jste těch, jenž proroky usmrtili, 32.. l
vy naplňte míru otců svojich.. 33. Ha=
dové, ple'mě zmijové, kterak utcčete
před soudem. pekelným?

jakémsi pudu dítěte, jenž dokonává, co otec

vražedné a tyto skutky jejich jako nesmrt
nými činíte, Pokládá Kristus, dobře srdce
fariseův & zákoníkův znaje, že nebudovali
hrobův těch z úcty ku prorokům, něbrž v

praví, nevyplácí každou sobotu, aniž kdy

počal a nedokonané

zůstavil,

Táž vražeb—

nost, která v srdcích otců proudila, také ve

vašich koluje myslech a vy ovšem se v té
příčině docela s myšlením otců svých sho=
dujete. Ten jest smysl slov sv. Lukáše., jež
Kristus také spolu se slovy od Matouše po?
loženými pronesl.
A jimi sc vysvětluje také výrok ]Páně
u sv, Matouše, leč že tento netoliko ze skut—
kův, nébrž také z řeči íariseův shodu úmyo
sl'ů jejich s vražebnostíotcův vyvozuje.. Skut=
Poslední to hoře a poslední běda, již ky i řeči jejich jeví, že budování a obnoven
na farisey vynáší, nejpřísnější a nejdoléha= vání památníků oněch nestává se z úcty ku
vější. Hroby okrašlovati, náhrobky vzdělá— prorokům, nébrž naopak svědčí, že posaváde
vati, památky či památníky mužům zaslou— tatáž zlá mysl v nich bytuje, která v otcích
žilým stavěti u všech národův obyčejno bylo, jejich vládla, Při svém důvodění Pán pro—
ovšem pak “rodina mužův takových nejvíce hlídá k úmyslům vražedným jejich, an již
o provedení takového monumentu a manu byli Krista ano i Lazara usmrtiti ustanovili,
solea zasazovala se. Nynější andělský hrad Tim' smýšlením ale právě dokázali ' se býti
v. Rímě není leč posmrtný bezpřemný pa= plemenem zmijim a ještčrčim (jak tam 3, ?.),
mátník či náhrobník Hadriána císaře. V z jedovatých hadů jedovatými zmijemi. A
knize první Machabejské 13, 27. vypravuje ovšem, vece Pán dále, může-li jinak býti, leč
se, že Šimon v Modině na hrobech otce a že v soud pekla propadnete, nijak ho ujíti
bratrů svojich vysokou budovu ustavěl, sedm nemohouce? Může-li jinak býti, leč že zlý
.pyramid vzdělal a okolo nich postavil slou strom na oheň uvržen bývá? Slovy těmi
py veliké. V Jerusalémě mnoho náhrobků Pán nechce, jak očividno jest, říci, že by
skvělých ano nádherných bylo, jakož hrob pokáním svým osudu toho změniti nemohli,
Heleny královny, hrob Hnidy prorokyně atd. ale to praví, že toho učiniti dle své zaryo
Pán nehaní a netupí toho obyčeje vrozeněho tosti zhola neschopni jsou=
přírodě lidské, ale to fariscům vytýká, že
Ale proč jich napomíná: Naplňtež míru
hroby prorokův ozdobujíce větších vražd p0d= otcův svojich? Jest to ironické rčení, opačný
jímati se hotovi jsou, nežli byly ony od otcův smysl majíc; a jest to prorocké přepovídání
spáchané na prorocích &. na spravedlivých toho, co v skutku oni učiní. 'Naplní oni míru
lidech t. j. “na těch, jenž proroky právě otcův, učiní to, čeho se těmto nedostávalo,
nebyli, avšak právem mezi světce Starého Krista nejprv a potom ty moudré proroky
Zákona se počítali, jako Naboth, Abiathar, a učitele, o nichž hned níže mluví, zavraždí.
Godoliáš,
Podobně pak hlubokou a osudnou ironiípra
Ozdobování to záleželo v obnovování za Vil k .JidáŠOVi: Co čiuiš, čiň spěšněji, JO..
šlých náhrobkův a v okrašlování jich věnci 13, 27.
Mírou se rozumějí jisté meze a hranice
a stužkami, jakož tam u Rckův; ano také
Zidé k hrobům světcův svojich na př, ob— hříchům a nepravostem ustanovené, jichž
zvláště k hrobu proroka Ezechiela putovali. Bůh bez vidomého a časného trestu nechává.,
Oni sice, vece Pán, při tom dějí: Kdyby Milosrdenství Boží ustanovilo míru milostí,
chom byli za dnův otcův svých, nebyli bychom Spravedlnost Boží uložila míru a meze hříchů,
se dopustili vražd oněch,; ale již to slovo a ovšem báti se přijde, aby ona se nevy—
otcův našich namítá, že oni v tom smýšlení čerpala a tato se nedovršilao Myšlenka ta
nejsou odrodkové jejich.
veleznáma byla Zidům a nejednou v písmě
Sv. Luk. jiný důvod zdá se udávati, přichází, jak na př. Gen, Itó, 16, se praví,
an dí Luk. ll, 47. 48., Jistě osvědčujete, že že nepravosti Amoreů se dosud nedoplnily,
přivolzgjete skutkům otců svojich ; oni zajisté že ještě ]Bůh hned jich nevyplení, nébrž te
je zabili, vy pak vzděláváte hroby jejich, TO prv po čtyrech stech letech. Nebo Bůh mim
jest: Stavějíce hroby prorokův, dokonáváte losrden a shovívavý jest a očekává, ažby se
díla otcův svojich, oslavujete skutky jejich člověk obrátil a ovšem jak přísloví sprosté
pozdě přicházeje.. Zlý člověk bývá kárán- a

trestán dílem tuto, větším dílem. ale teprv
na věčnosti; ale národové zlí tuto na zemi
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© prolivaně od Židíiv krvi prorocké..

pokutu od Boha odbírají, poněvadž na věč=
nosti národův není již více, nýbrž člověčen-=
stvo vůbec či raději jediná církev obrozená
v Kristu na věky Boha oslavující.
Vyslípal fariseíim vražednou mysl; již
pak prorocky předpovídá, kterak ji budoucně
ano brzo jeviti budou. Dí:

34. Protož aj já posýlám k vám
proroky a moudré a zákoníky, a z
těch (některé) zabijete a ukřižujete a
některé z nich bičovati budete ve sbor
nicech svých a pronásledovati budete

tou postiženi budete.. Takto-li souvislost iii-=
níme, pomíjí tvrdost řeči.
Vece Pán: Já posýlďm, poněvadž moc
k tomu má a mluví co Messiáš a co Pán;
jako zajisté On byl poslán od Otce, tak po-=
slal apoštoly své Jo. 20, 2l„ Tudy u Luk.

11, 49. vece: Moudrost Boží pravá aj já
posýla'm; moudrostí Boží sám Kristus jest;
Lukáš bez mála doslovně řeč Páně uvadí,
Matouš toliko podle smyslu. Slovy: Moudrost
Boží praví, nepotahuje se Pán k nějakému
výroku starého písma, nébrž mluví co svr=
chovaná moudrost a vyslanec a vykladatel
vůle Boží, jak praveno.
Pošle pak Pán proroky, moudré a zci
koníky t. j. apoštoly, jak sv. Lukáš praví.
:

z města. do města, 35. aby přišla na
vás všeliká krev spravedlivá., kteráž Zve apoštoly těmi starozákonnými názvy dí—
vylita jest na zemi od krve Abela spra— lem, aby rozuměli ti, k nimž řeč tato se
vedlivého až do krve Zachariáše, syna odnáší, dílem aby moc svou projevil; nebo

apoštoly t. j., vyslance vyslati také jiný může,
ale proroky jenom Bůh posýlá, a jest to
chrámem a. oltářem. && Amen pravím bez mála narážka na %. Par-al. 24, 19., kdežto
vám, přijdou ty věci všecky na poko— řeč se vede o posýlání proroků k odvráti=
lení toto,
lým po Jojadově smrti od Boha lsraelitům.,
Jmenuje apoštoly svoje proroky, že sku—
Slova tato prostá v celku srozumitelná tečně prorokovali; jmenuje je moudrými, že
přece nemálo nesnází zavalovala. Hned moudrostí Boží slynulia se skvělí,jako druhdy
první slovce: Protož obtíž působí. Protož, Job, Sirach; jmenuje je zákoníky a učiteli,
dí; proč? kam se táhne spojka ta? Někteří poněvadž zákonu Kristovu lidstvo učili, Tu
z přímá a bez ohledu na jinou písma, od se ale pohled Páně rozšiřuje a ve slovech,
našeho mluvení odchodnou, povahu vyklá kteráž se k Židům v Palestýně nejprve tá=
dají: proto, abyste neušli pekelného soudu, hnou, vyličuje lPán osudy apoštolův, jež od
aneb poněvadž ho jistě neujdete, pošlu k nich mimo Palestýnu podstoupili. Jiné, praví
nám. atd, A tak v přísném smyslu a podle Pán, usmrtí či odpraví t. j. jak v obyčeji
našeho mluvení slyší spojku aby _v. 35., ja= odpravovati u nich bylo, ukamenují ; ka
keby Bůh neb Kristus proto posy'lal ká= menování zajisté byla odprava židovská.
zatele, aby doplnila se míra nespravedlnosti Jiné, dí, ukřižají. Ukřižování byla od
Židovské, aby všeliká krev vylitá na ně prava římská, a té Pán tolikéž dotýká, aby
přišla a oni tím větší pokutou zastiženi byli. dvěma těma smrti spůsoboma všecky doo
Ale příkré a tvrdě jest takovéto spojení a mácí a cizé spůsoby mučení vytknul, jimiž
idé doma ve své zemi i vně v cizině proti
kalvinismem zavání. Tudy lépe jiní spojku
protož táhnou k slovům plemeno ještě?—čí
a apoštolům a nástupcům i náměstkům jejich
skladbu praví býti od obyčejného s_působu se potrhovati budou._ Kamenovali Štěpána
pro tragicnost a živost řečiodchodnu, tak že Act. 7., ukřižovali Simeona či Simona bratra
věty, jenž podřadny jsou, co souřadné se Jákoba ML a nástupce jeho na stolici bl.-=
pronášejí; nebo podle mluvení biblického, skupské Jerusalémskě, an již byl v stáří
jak již dávno otcově poznamenali, výsledek přes sto let (Eus. h. e. 3, 32.), bičovali ně=
či následek tytýž v podobě věty příčinné se kolikrát apoštoly Act. 5, 40., tak jako je z
projádřuje. A tudy jest jakoby Pán pravil: města do města pronásledovali. Act. 17, 13.
Protož, pro tu vaši povahu ještěrčí, vy také lid. a jj. Tím ale počínáním naplnili míru
proroky zabijete, jež k vám pošlu, a tím nepravosti a dálo se, co Pán praví: aby při—
stane se, že za všecky nepravosti a zbrodně sla na vás všelíkoí krev spravedlívá , jenž
předkův svých odbývati budete. Aneb pro vylítla byla na zemí od krve Abela až do
tož, pro tu vaši zlou povahu, já přece pro krve Zachariáše syna Barachíava, jejž jste
odvrácení následků z ní pocházejících a pro zabili mezi chrómem otvoltářem., Chce Pán
napravení i spasení vaše pošlu k vám apo říci, že Bůh us'oudil Zidy tak trestati, aby
štoly, ač předvídaje, že je zavrhnete, zabi— na ně krev od počátku lidstva vylitá přišla,
jete, míru nepravosti naplníte a tady poku t. j, že za zbrodně od předkův tropené oni

Barachiova,

kteréhož jste zabili mezi

Matouš limit, fdd—38. © prollvaně od Žlddv krvi “prorocké
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vynaložené. Josef Flavius "v knize o válce
židovské 4, 5, 4. vypravuje o Zachariášovi
muži spravedlivém, jehožto Zelotové či hor=
livci pro tuto jeho k ctnosti a pořádku přia
vinulost nenáviděli a tady jej nedráhně
přede zkázou města Jerusaléma l. 70. po
také druzi lidové trpí, Ozvláště pak ta zá—= Kr. usmrtili. Ta domněnka se ale držeti
vaznost a souvislost platí, jak tuto, o národu nedá; nejenom že Kristus o věci minulé a
a o rodinách, že totiž jeden za druhého práv nikoli o věci budoucí mluví, nébrž ani jméno
bývá, jako ratolest citedlna jest osudu ce otto Zachariáše toho nedolípá, ještě se Ba=
lého stromu. Podle rozdílné závaznosti ne— ruch, nepak Barachiáš nazýval. Jistě by Krig
stoji žádný člověk a žádné pokolení samo o stus byl nemohl říci, jaki nLukáše čteme —
sobě, nébrž jest jako větev později neb dří— jehož jste usmrtili. Nezbývá. tedy leč vrátiti
věji z kmenu vynikla, a hříchové, jichž před— se k domněni jedině pravému, že to byl Za=
kové se dopustili, na potomky se přenášejí. chariáš, o němž písmo 2 Chrom, 24, 19—22,
Když míra nepravosti se doplní, tedy Bůh vypravuje, an ovšem pokládati musíme, že
s trestem“ přikračnje a postíhá na potomcích Pán se k věcem písma sv. a k věcem vů=
také toho, v čem zavinili předkové, ač jestli bec známým táhne. O Zachariáši tom čteme
že upřímým a dokonalým pokáním hříchůva' na d.. m.., že velením krále ,l'oasa nkameno=
vin předkův svých neodčinili. Tento Spů= ván byl v síni kněžské, kdež oltář zápalný
sob pak průchod má jenom ohledem trestův stál, což se dokonale s místa našeho slovy
tohoto věku, a v tomto jenom životě pro shoduje. Ale jedna závada tu v rozpaky
souvislost rodin a národů potomci zapředky uvádí; Zachariáš 'ten nesluje synem Bara=
Zá—
odbývají vesměs; nijak ale závaznost a ká——chiášovým, nébrž synem Jojadovým.
zen a kára ta nesahá za hranice tohoto ži— vady té učenci všelijak zbýti podjímali se,
vota. Na onom životě zajisté každý člověk Jedni pravili, že týž dojada také nosil pří——
svoje skutky ponese, O posmrtném životě jmění Barachiáše. Druzí tvrdí, že jména Joe
platí EZ. l8, 20.: Každý ponese akut/ry své, jada a Barachiáš stejného jsouce významu
o tomto časném však platí Dent. 5, 9,1 Syn se zastoupati mohou, a skutečně evangelium
ponese hříchy otce svého. Nejpatrilěíší toho Hebrejských četlo podle svědectví Jerony=
příklad a důkaz spatřujeme na Zidecln, na mova Jojady místo Barachz'cís'e, Jiným se
nichž, jak Pán tuto vece, při zboření města vidí, že slova syna Barachíášooa nejsou leč
Jerusaléma veškeren hněv Boží, jehož přede připisek pozdější ruky do textu vklouzlý a
kové jejich vyvolali, se vyléval.. Neméně to odvolávají se na sv. Lukáše, u něhož toho
na jiných národech, ozvláště vyhynulých, po= přídavku není. Ještě jiní za to mají, že skua
zorovati; jakož i rodiny, jestli nezbudou poo tečně byl synem Barachiáše, syna Jojadova
stupem času zbrodní a vad a nedostatkův a že sluje v Starém Zákoně na d. m. synem
u nich zavládlých, jistě na mizinu přijdou. Jojady podle obyčeje písma svatého, kteréž
Praví pak Pán, že odbývati budou za vnuky a vůbec potomky syny nazývá, jak
všechnu krev nevinně prolitou od Abalo do jsme to při první hlavě toho evangelia viděli
Zachariáše., Kdož Abel jest, vime a zřejmo, a jak písmo matkou Asy, krále to judského
že Pán přední a počátečné meze jménem tím jmenuje Mácha, ač nebyla matkou, nébrž bá
vyznačil. Ale kdo jest Zachariáš? Nemalé bou jeho, 3 Beg. 315,-10. Ktoroukoliztěchto
hádky o něm mezi učenci zaběhly a nemálo domněnek posledních njmeme, na tom mnoho
traktátův o něm napsáno apojednáno, Jedni nezáleží, vezdy ale při Zachariáši Jojadovci
musíme ostati, poněvadž Pán toliko bible
—-—
ta domněnka již ale dávno jest odstra
něna == mněli jej byti otcem Jana Křestitele, cké příklady Starého Zákona, jakožto u
kterýž pr' dle apokryfů, Pannu Marii zastá— Zidů těch, s nimiž měl činiti, jedině platné,
vaje od idů takovou, jak setu praví, smrtí nvoditi hodlal. O tom pak vražedném skutku
sešel, Jiní za to mají, že mluví Pán o pro-= a' ne o jiném se Pán zmiňuje a jej ku vraždě
roku Zachariášovi, jehož proroctví sepsána Abelově přičiňuje, poněvadž skutek ten ve=
v písmě se nalezají, jenž po zajetí Babylón= liký dojem učinil u celého národa a tak
ském žil a skutečně synem Barachiášovým událost ta vešla do myslí národa toho, že
se zve, Zach.. l, 11. Ale poněvadž o tom,
podle legendy krev jeho nikdo setříti neq
žeby byl ve chrámě od Židův zabit býval, mohl, až po 250 letech Nabuzardon vojvoda
zhola nic neví se, tudy domněnka ta se též Nebukadnezarův Jan 39, 9., na místě tom
opustila od učencův, ll přidrželi se jiné, na více než devětkrátstotisíc Zidův usmrtil a
oko slibné a nověji šťastně jak se jim zdálo tady krev tu smířil. V tom krev ta byla

odbývati a pokutu podstoupiti musí. Krev
se tu zosobňuje a co živá považuje, jenž k
Bohu o pomoc a pomstu volá, až trestem
přišlým na vinníka opět rovnováha ujednáno
jest, Pokolení lidské jedno plémě a jedno
tělo organické působí, a vadou jednoho úda
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přepodobna krvi Abelově, .o které písmo Gen.
a, 10, praví, že o pomstu volala. Bylen pro
rok, kněz i soudce v lsraeie, vražda stala se

v chrámě, stala se dle podání v sobotna v
den smíru; to všecko činilo, že ta smrt jeho
v paměti lidu dokonale utkvěla.
_
Oba příkladově tí případní byh ohledem
Židů. Abel sice k -židovskému národu ue—'
patřil, ale písmo historii celého zákona “za
jeden celek organický a celé pokolení hd—
skě za jedno tělo klade, a nad to Pan to=
liko příkladně mluví, aniž do slova slyšán
býti žádá, a jak někteří vykládací pravi,
mělavz toho, že Pán Abela přitácí, Kamo?
ská Zidů povaha se označiti, .Pro vetsr du=
raz Pán ještě opětuje výhrůžku svou, an dí:
Amen jistě příjdou všechny věci ty na po:
kolení toto, aniž to změněno bude, ponevadz
ani povaha jeho nezmění se.
_

Pán sice to opakuje, ale se bez bolestí;
nebo vece dále:

EW.,Jerusaléme, Jerusalěme, jenž
zabij-iš proroky a kamennješ ty, jenž k
tobě posláni jsou, kolikrát jsem chtěl
shromáždití děti tvé, jako slepice shro=
mážd'uje kuřátka svá pode křídla a
nechtěl jsio 38, Aj zanechá se vám
dám váš pustý, 39., Nebo pravím vám,
neuzříte mne od té chvíle, až řeknou
te: Požehnaný, Jenž se běře ve jménu
Páně,
Zavírá Pán řeč svou 3 bolestným pro=
voláním. Předvídal jasně, co na národ a
město jeho přijde a kterak veškerá ta láska,
snaha a obět Jeho pro lid ten na darmo
byla, an pro zarytost a nezbožný smysl Židů
všechno na zmar vyšlo. Tudy od výshpky

že nadarmo se ohlížejí po .Messiáši, an toho,
jenž jím. skutečně jest, zamítají. Pán při
tom veškeren národ na mysli má, an Jeruo
salám celý národ zastupoval, hlavitě jsa mě
sto a chrám v sobě maje, v němž veškerá
sláva národa se sbíhala. Jiní šířeji berou
slovo kolikrát a potahují to také na Starý
Zákon, an On, Pán,vStarém Zákoně co Slovo
čilí Logos veškeru správu řídil, proroky po—
sýlal a národa po veškeren čas co věčná Mono
drost ostříhal Sap. 10. Každý prorok, každé
napomenutí, každá událost po veškera sto=
letí, za nichž lid trval, bylo takové volání a
shromažďování Páně, a on byl ten orel Deut.
32,11., jenž národ svůj—na ramenou nesl..
Jako slepice shromážďaje kuřátka, dí Pán.
Sbírá a svolává k sobě slepice kuřata v čas
nebezpečí, nechvíle, v čas noci. Jes. 31, 5.
Nebezpečí již očividně se blížilo a konečná
ztráta celého národa ve dveřích stála. Pro—
stíral Pán ruce, volal pod obranu křídel
svých, napomínal usmysliti sobě, uvěřiti v
toho, jenž 'tolikými divy .a zázraky synem
Božím a Messiášem býti se dosvědčil, Při
rovnává se slepici, poněvadž žádný pták s
takovou láskou a ostražitostí o mláďata _svá
nepečuje, jako slepice, jenž pro ně i choron
a chabou se stává, že nezřídka hlas jí ochřípá
a zasípá, až i celé tělo její se drastí a ohli-=
pějí-jí křídla a peří jí líná., Matka" naše,
vece sv. Augustin, věčná Moudrost Otcova
vtělením svým oslábla a při smrti ochabla,
ale slabota naši sílí proti jestřábu, ďáblu, aby
nám uškoditi nemohl.
'
Na čem ale veškeren důraz Spoléhá,
jsou slova: nechtěl ist. O tom již Bůh v
Starém Zákoně skrze proroky stěžoval sobě
do lidu israelského, že nepovoloval zákona
a napomínáním jeho opomítal. des., 65, 2.:
Rozprostíral jsem, vece Hospodin, ruce své

celý clen k lidu nevěřz'címu, kterýž kráčí po
cestě nedobre' za myšlenkami svými.. 12. Vo:
a výtky přechází v žal a —vusedání, jakez
při matce pro ztracené dítě bývá. Žabí-jel lal jsem a neodpovídalí jste, mluvil jsem a
Jerusalé'm proroky netoliko Štarého Zákona neslyšeli jste., Protož, praví Hospodin, za=
jak ísajáše, Jeremiáše a jak toho, o němž hanbem' budete, pro bolest srdce křičetz' a pro
byl Pán zmínku učinil Zachariáše, nébrž, a setření ducha k-vílítď budete. A zabije tě Pán
tam Pán podobně prohlídá, také netoliko Bůh a služebníky sve"nazů-ve jménem jiným.,
Ho samého, než i“ veškery ty zabiti hodlal, Podobně Jer. 7, 13., nn. Volal jsem a na.,
kteříž jméno Jeho vyznávali.. Kolikrát, voce slyšeli jste; z" zavrhnu vás atd-. Prov. l,
Pán, chtěl jsem shromáždití dětí tvé, jako 241. Jako Bůh. a prorokův, tak nyní Pán
vyličuje-zl'é následky zarytosti lidu, an vece:
slepice kuřátka, Byl Pán ——jak také slova
Aj zanechá se vám dům váš pust. Dům
ta dosvědčují ——několikráte v Jerusalěmě,

o čem sice synoptikově nezmiňují, ale Jan
přece něco o tom vypravuje, a ovšem při
každém svém tu přebývání tam veškerá péče
Jeho šla, aby národ poznal, co z předpo=
vědí prorockých poznati mohl a měl, že říše
blessíášova jiná jest, nežli se oni domněli a

ten jest chrám, o němž se dornnělí, jak tam
za věku Jeremiášova (der. 7, tí.), že ovšem
nemůže podvrácen býti a opět, že dokad
chrám bytuje, ani lid israelský co zvláštní
mocný. národ zahynouti nemůže. Byl ovšem
oslaven chrám ten nový podle slov proroků
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Agg 2, 8. Mal. 3, l.. přítomností Páně, ale jsme již 211,9, viděli a Pán tím naskýtá, že
hrozí Pán, že pust ostaven bude.
a oni, nepřátele Jeho, jak tamti lidé a ta
Jiní slovo dům šířeji vykládají o měa ' pacholata, druhdy Jeho vítati, Jemu klaněti
stě, ano o celém Júdstvu či Zidovstvufktea se a Jej oslavovati budou. Ale kdy se to
réž nyní ostaveno a od Boha zavrženo bylo. má státi? Některým vykladatelům zazdálo
Leč blíže leží první výklad a pust bude za se, že Pán vůbec jenom vece, že oni mimo
nechán chrám, poněvadž, když Pán odejde, všelikou vůli svou Krista za Messiáše uznati
veškeren účel chrámu a jeho bohoslužby budou museti, tak jak král odbojníkovi dí:
zmařen bude. A to značí částice neboť ve nevyjdeš z vězení, až uznáš mne králem
slo vech: Nebo pravím vám, neuzříte mne, býti.. Avšak lépe a bibličtěji vykládají ti,
až řeknete: Požehnaný, jenžto se béře ve jenž slova ta co předpověd a proroctví po—
jme'nu Páně. Post bude chrám, poněvadž važují a táhnou ke smyslu slov Pavlových
já odejdu, jenž jsem pravdou svou stíny a Rom. M, 25. 26., že totiž na konec věku,
náznaky jeho naplňoval; když pak obyvatelé až vejde již do církve plnost pohanů, také
dům opustí, nastává domu rozpadnutí aobo— Israel usmyslí sobě a ku Kristu se obrátí.
ření., Neuzříte mne od nynějška, veco; tím Od nynějška, od smrti mě, neuzříte mne, až
předpovídá nejblíže jenom, “žejim dále mi— podruhé přijdu k soudu; po zmrtvýchvstání
losti své odepře; ale v tom ovšem i to co se Pán neukázal leč svědkům k tomu před
určeným Act. 10, 41. Zach. 12, 10.,
následek zahrnuje se, že je Bůh zavrhneaže
ku konečně zkáze dozráli.
Tak končí bědování Páně a postoupá
Ale co znamenají slova: neuvidíte mne, místo k tomu, jenž nyní ' následuje proroctví
ažřcknete: Požehnany',jenž se díře vejménu o zkáze města 'a o tom, co zkáza ta naob=
Páně? Slova ta vzata jsou ze Z; 117, jak" razovala.

Hlava XXIV,
O zkáze města Jerusale'ma., o příchodu Páně
a konci světa, a sice 1—3. 0 námitku či
příčině řeči te', 4—8. 0 vzdálenějšch, 9—14.
0 bližších předznacíck, 15—20. () utíkání
zla toho, 21 22. o velikosti trápení toho,
23. o lichých messiás'ech, _29. o povaze a
jistotě trápení, 36. o nepečlivosti lidí, 42..
o potřebě ku bdění z příkladu hospodáře a
45. služebníka.

l., A vyšed Ježíš z chrámu bral se
odtud, ][ přistoupili učeníci Jeho, aby
ukázali Mu stavby chrámové, 2, On
_pak odpovídaje řekl jim: Vidíte—li ty
věci všechny? Amen pravím vám, ne=
bude zůstaven tuto kámen na kameni,
kterýž by nebyl roztrolen,
Ježíš v chrámě učil po celý den až do
večera; bylo to v úterý před utrpením, když
dokonav učení svoje se navždy odtad odeo
bral, “zanechav národ osudu, jehož ujítimoha
nechtěl. Nechtěli věřiti ve světlo do. í2,

Pohrdnul—li Pán chrámem, nač již stávati mělo

chrámu?
Odešel Pán a hral se do Bethanie na

noc, kdež nápotom také celou středu me=
škal v okresu svých učeníkův a přátelů.
26, 6. Když odcházel, šli učeníci Jeho s
Ním, na mysli dojati jsouce slovy Jeho, jež
byl mluvil o konečném rozboření chrámu.
Nebo což mělo býti ono zapuštění, o němž
Pán byl mluvil na konci předešlé kapitoly?
Nerozuměli tomu docela, tušíee sice, že o
rozboření mluví, ale tomu u sebe místa dáti
' nevolíce. Tudy přistoupili k Němu a jeden,
jak Mr. 13, l, vece, oslovil Pána aneb ra=
ději na slávu a nádheru toho chrámu po—
ukázal; což poněvadž jménem a “se sroz=
uměním všechněch učeníků učinil, u sv. Ma=
touše o všechněch nčenících praví se. Byla
otázka ta spojena s. bolestí a s prosbou, aby
jim ty věci, o nichž byl mluvil, vysvětlil
a jich snad radostnějším věci objasněním
potěšil.

_

Chrám, jak nyní od„ Heroda obnoven
byl, dle Josefa Flavia V. Z. 5, 5, 6. přesáhal
35. 36., a tudy odebráno jim Světlo to a u— všelikou krásu jiných po světě stavení a
kryto před nimi, oni. pak ve tmu upadli. Na 'příslovím bylo, kdo chrámu toho neviděl, ne—
stala tu doba, že od nynějška zapustati měl viděl krásněvěci ještě-. Vnější spůsob chrá
chrám, poněvadž lidé slávy tě větší Agg. 2, mu, dí Josef na dotčeném místě, všecko do
ID„ kteroužto se byl zaskvěl, sobě nevšímali.. sebe měl, co mysl a oči vytržeuím naplniti
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mohlo. Platy zajisté hnstými ze zlata se '
všech stran okryt jsa zářil při ranním sian-=
km ve skvoucím ohni a oči těch,jcnž naň pa
třili,jak sluneční paprskově oslepoval; lidem
příchozím se podobal býti horou sněžnon,
nebo kde pozlacen nebyl, bíle se skveli.,
Mnozí kvádrové jeho měli zdáli pětačtyry=
cet, zvýší pět, zšíří šest loktův. ][ není
divu, že to nebylo nčeníkům po mysli, aby
stavba taková měla zahynouti a ti kvádrově
tak sliční a podivně velicí měli stroleni a
zdrceni býti, Na otázku jejich Pán odvě=
til.: Vidíte-tíž ty věci, jenž vám tak krásny
se býti vidí ? Pravím Vám, že nezůstane ká=
men na kameni, aby rozdrcen .a roztrolen
nebyl., Dále se ukazování na cestě k hoře
Olivetské, jenž k východu od města, jak již
praveno, za potokem Cedronem se padně-=
šela a s nížto překrásný pohled na město se
otvíral. Nezůstanc, voce Pán, kámen na ka
mení t. j.. rozbořen bude. Neohlědne se
Bůh na to, že v tom městěhielchisedek mne
předobrazoval Gen. 14, 18. Zid. 7, l.„ aniž
na to, že zvláštní sliby nad městem tím vy
nesl Ž. 132, 13., aniž tím sobě překazí, že
jsem já učil a divy činil v tom městě a že
odtad pravá nauka na veškeren svět, se ro

Olivetské, přistoupili k Němn něeníci
soukromí ikonce: Pověz nám, kdy věci
ty bndon? a které znamení příchodu
Tvého a dokonání světa? 4, A odpo-=
věděv Ježíš řekl jim: Vizte, aby vás
nikdo nesvedl, _5. Nebo mnozí přijdou
ve jménu mém řkoucez. Já jsem KPŽ-=
stns a mnohé svedou.. 6. Budete za-=

jisté slyšeti války a pověsti o válkách;
vizte, nekormutte se; nebo musejí věci
ty býti, ale ještě není konec. 7, Nebo
povstane národ proti národní a králov—
ství proti království a budou morové
a hladově a zemětřesení po místech.
& Ale ty všecky věci jsou začátkově
bolestí,
Na cestě z dernsalěma byla povstala ta.
otázka o rozboření města a chrámu; Pán
nyní s nčeníky přišed na horu Olivetskon
posadil se, aby sobě po lopotách dne ahor—
ka odpočinnl. A. tu přistoupili k Němn na
čeníci Jeho; byli, jak vece Marek l3, 3. n.,

nčeníci ti Petr, Jan, Jakob starší a Ondřej.

zejíti má, něbrž zavrhne je tak, jako druh—= Ti pravili Pánu: Pověz nám, lady věcí ty
dy byl Silo zavrhnul. Z. 77, 60, Slova budou a které jest znamení příchodu 'Ibe'ho
Páně; kámen nezůstane na kamení značí clo-= a dokonám' světa? Dvojí tedy otázku na

konalé zpuštění a celotnon zkázu města; ale
literně se nemají bráti, tak jakoby nebylo
ani kouska zdi ze starého města zůstati
mělo, aneb jako by Pán byl říci chtěl, že
nikdy z rumů a klamolů svojich nepovstane
více. Jak ta předpověď Páně léta 70. po
Kr., dokonale se vyplnila, o tom svědčí Jo
sef Plavins o válce Zidovskě, kterýž 0 do
konalém chrámu zboření skrze Tita v knize
6, 4. nn., vypravuje. Třicet let po kata
strofě té Jerusalem znova zbořen a docela
vyhlazen a na místě jeho město nově vybu=
dováno, Aelia capitolina, v němž ale bydleti
Zidům pod hrdlem Zapovědínc bylo. Místo,
kde druhdy stál chrám, stromy osázeno bylo,
v jejichž prostředku socha Jupitera Kapito=
lijskěho postavena. Později ale opět se zmá-n
halo město to a l. 361 Julián Odpadlec chtěl
z něho učiniti město židovské a chrám židov—
ský předpovědi Kristově na - vzdory opět
vystavěti, v čem se mu ale ohněmi ze země
vyniklými a zemětřesením překážka stala, jak
sám pohanský spisovatel Ammian Marcellin

Něho vznesli; jednu o čase, kdy Jerusalem
rozbořen býti má, a druhou, kdy příchod
Páně a dokonání světa nastane. O tom, že
věc ta jistě se stane a že veliké zajdou
převraty, o tom přesvědčeni jsou, a toliko
na čas a na posloupnost událostí se těží.
Také vysvítá z otázek jejich, že příchod
Páně a dokonání světa v jejich mysli dou
cela v jednu dějinn splývá; neměli zajisté
ještě toho jasného náhledu do věcí.Božích,
jenž se jim později skrze ]Ducha svatého
otevřel. V mysli veškerého lidu israelskěho
utkvěla byla myšlenka, že se slavným přív
chodem Messiáše spojen bude sond nad ná=
rody pohanskými, po němž veleslavně kra—
ilování národa Božího na světě nastane. Set.
3, 8. _9.

Ovšem

slávu tu "předcházeti bir-=

don souzení, davy a strachy co bůle Mes=
siášovy, jak útrapy ty nazývaly se. O všem
tom. věděli apoštolé, v těch myšlenkách vya
chováni byvše; ale doba, kdy ty věci díti
se mají, jak po sobě následovati budova a
jakými znameními se vyznačí, to jim nezná=
23, l., svědčí.,
mo bylo. Činí tudy otázky dvě, jenž ale v
Leč na těch Páně slovech nepřestávali jednu splývají, poněvadž právě znameními“
apoštole', nébrž místněji o tom slyšeti hodlali., čas a doba se oznámí, ve kteréž se to díti
bude. Protož Pán o znameních a sice bliž=
3, Když pak posadili se na hoře ších i dalejších mluví, kteráž onen veliký
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dibi

obrat všech věcí předcházeti mají. Učinili“ k obdobným jen předmětům prohlídá. Sona
otázku svou soukromí, a' Pán rovné odpoví-= vislost obou dějův není prostorná, néhrž
dá soukromí, t. j.. oněm čtyrem nčeníkům. věcna, a nelze tu ptáti se, kde o Jerusale—
obzvláště, jenž ku Pánu sstoupeněji se ma mu a kde o soudu posledním řeč jest. O=
jíce na ty věci se ptali, domnějíce se bez státně proroctví o Jerusalému ode tří syno=
mála, že se jim soukromí o věcech těch spíše ptiků, jenž před zkázou psali, nazuamenáno,
pronese, než kdyby veřejně přede všemi věci od Jana ale, jenž po zkáze psal, vypuštěno
ty povědíti měl. A bylo jistě nebezpečno o bylo, aby nevěra neměla příčiny ku posily-=
zkáze Jerusaléma 'mluviti, jak to z ukame— hování; a za touž samou příčinou yyplnění
nování sv.. Štěpána vysvítá, jemuž zvláště to té věci napsáno řízením Božím od Zida Jo—
vyčítali, že () zkáze chrámu a města mluvil. sefa Flavia.
Act. s, M.
Ke znamením těm, o nichž mluví Pán,
Jakož apoštolé zkázu města Jerusaléma zří Slova Jeho: mnozí přijdou ve jménu mém
se zkázou či raději s dokonánímsvěta za řkouce: Já jsem Kristus, a mnohé svedou.=
děj jeden kladli, tak i Ježíš týmž .spůsobem Počítá tedy k znamením Pán přijití a vy:
oba obraty v jednu pohlídku staví a nědo-= skytnutí-se mnoha lichých prorokův a lže-—
bře ti vidí, kteří určují, že co Pán do v. kristův, jenž snadné lidi svésti mohli, anot
23. aneb, jak druzí do v. 529. praví, k vy= všemi vlastnostmi se zdáli býti nadání, 'ichž
vrácení města Jerusaléma se potahuje, osta= se na Messiáši od Židův pohledávalo.
“vy-=
tek ale až do verše 44. ke skonání světa stříhá Pán učeníky své od takových lže-f
zří.. Lépe ti vykladači soudí, kdož myslí, kristů, an dí: Vizte, aby vás nikdo nesvedlo
že Pán obojí věc spolu a najednou apošto= Takoví. lichokristové skutečně vyskytli se
lům přednáší, ne tak k době, již ty dvě ka nejedni a naplnila se řeč Páně Jo. 5, 43.
tastrofy od sebe odstávají, jako raději ku Já jsem příšeč ve jménu Otec, a nepřijali
podobnosti jejich a bohozřízené vzájemnosti jste mne, jiný příjde ve jménu svém, samou
bledě. Nečinil Pán jiného, leč co všickni děk, o své ujmě, nebyv od Boha poslán, a
prorokové od Něho vysýlaní činili, soud nad toho přijmete. 'll'ak i tu předpovídá. Před
lidem israelským se soudem nade světem obořením města Jerusaléma vydával se ne=
spojujíce, na př. Jos. 24. atd., an první dru jeden šmejdíř za Messiášc, jako byl Theu=
hého obrazem, podobou a náznakem jest a das Act. 5, 36, Egypťan, o němž Act. 21,
vůbec lid Starého Zákona veškeré člověčeno 38„, Simon čarodějník Act. 8, 10. a pře=
stvo představuje a zastoupá (19, 28.). A mnozí ti za posledních dnů při obležeuímě-=
tudy dějiny a osudy jeho mírou a podobou sta Jerusaléma od Tita. Ti nejednoho sve-=
jsou dějin člověčenstva veškerého, aniž se dli a nesčísluých útrap a zádav příčinou
na člověctvu codčje, aniž může jiné se díti, byli., Jakož pak také později po zkáze vně—=
leč co již tam na předobrazném lidu se dále. sta Jerusaléma u Zidův lžimessiášové při-=
Tam jest počátek, tu dokonání téhož děje; cházeli téměř každého století, u veliké části
tam stupeň první, tu poslední. Tudy Pán lidu toho víru nalezajíce, jakým byl v dru=
o zkáze obojí mluví, a sice tak, že co v hem století Barkochba za Hadriána císaře,
nejbližším smyslu patří k Jerusalému, to ve a v řadě pozdější Sabataj Zebhi ve století
smyslu dalejs'ím ke skonání světa zří, a na sedmnáctém. Avšak jako jsme pravili, před——
obrat co ve smyslu bližším o světa skonání pověd' Páně ' hlavně se odnáší k časům pou
se praví, to v dalejším smyslu se o zkáze sledním- před skončením světa a o té době
města Jerusaléma slyšeti má. Soud nad „leo dí, že tenkráte přijdou mnozí klamači, tiše-=
rnsalémem — jsou ranní červánky a soud metníci a. podvodníci, kteří za proroky se
nad světem ——jest konečné přibytí slupka., vydávati a lid od Boha sváděti budou, až
J est to nějaká perspektiva prorocká, nějaká posléze přibude antikrist, člověk hříchu, syn
s vysoké věže pohlídka Ez. 3, 117., při níž zatracení, to jest, v němž veškeren podvod,
mysl proroka k věcem nejbližším a nejzaz-— lest veškerá a' všechna ošemetnost a echa—==
ším pohlídá a od těch k oněm a na obrat lebnost horovati bude. Ten se vydávat'i
skokem jako lyrickým přechází. Co tu bude za toho, od něhož veškerá spása zá=
srodno, schodno a shodne, to v jeden oba visí a na stolici Boží protiviti se bude vše=
raz, v jednu skupu splývá, ač snad jest ti= mu, což sluje Božího 2. These. 2, d:. Ale ne—
sícletí — jenž v očích Páně a na St&DOVíl toliko v posledních před příchodem Páně
sku prorockěm dni jednomu podobá se Z. dobách ukáže se antikrist, nébrž 2o Th. 2,
89, d..; 2., Petr. 3, 8.; což mezi oběma ději 7.. tajemství nepravosti již nyní působí a
jest, ač mezerou jsouc velikou, mizí “a v nic autikrist má předchůdce svoje a jak vece
se pokládá, poněvadž mysl prorokova toliko Jan il. do. 2, 18, jsou mnozí Protikrisťwé,

žil-ěl.
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an po.—sledníhodina t. j. poslední věk jest,

s jehož dokončením již nenastane nová doba,
něbrž věčnost přibude. Jsou to učitelé lži,
podvrátitelě řádu Božího, jsou to bludaři,
jenž od časův apoštolských od Šimona ča
rodějníka, Cerintha a Mikuláše až na nejno—

Pán :. Vizte, abyste se nekormoutíli , aneb

jak lepe přeložiti obě slova oddílně: Vizte,
nekormuťte se.

Chce Pán,

aby učeníci se

na pozoru měli, mysl sebrali a na jistě míře
ustavili,

aniž

se zviklati,

ubouiti

a astra—.=

šití dali.
Ač ale věci ty hrozny budou, jednak
vější mudrochy v církvi Boží povstavše vše—
přece budou jen začátkove' bolestí t, j. oliie-=
lijak ji p_odvrátiti a zničiti usilovali.
To jest jedno znamení Páně, ti. totiž dem a porovnáním k těm věcem, jenž bu=
bludařové a lžeproroci za Messiáše se vy doucně přijíti mají, budou, ač v sobě ná—
dávající a za ty, jenž by přede všemi sly ramny, přece jenom nepatrný. Mluvení
san1 a následováni býti měli. Nyní udává vzato od rodiček, jimiž před bůlemi porodu.
znamení jiné, an dí: Budete slyšeti vál/cy _ předcházejí bolesti, avšak nevelikě u přirov=
a pověsti ova'llca'ch.. Vizte, nekormufte se . . .. nání s bůlemi při porodu. Písmo svaté od
Povstane národ proti národa a říše proti porodu žen nejednoho vypůjčuje obrazu
říši a budou, morové a hladové a zemětře= 47, 7. des. 13, 'Z. atd., a Spasitel sám do,
saní po místech. Jsou tedy druhým tím zna 16, 20. 21. vece: Zena když" přišel čas pa=
mením války, boje. a vojny a pověsti o nich,“ rodu, ubole'va' a harmonií se, ale když poroo
naroda proti národu povstání, led a nouze dila, zapomíná na bolest pro radost, že šlac—
a zadava taková, že i sama příroda viklati eělaa porodila.
U mnohých vykladačů, jak 'jsme výšeji
a z kolejí svojich vymykati se bude. Díl
toho atří ku předohodům zkázy Jerusale toho podotkli, zmínka se děje o bůlech Mos-=
ma. límaně proti Rímanům potýkali se v siáše, o těch totiž protivenstvích, jenž přia
měšťanských válkách, v nichžto čtyři císa= bytí Messiášovo předcházetimaji; ale zmínka
o bůlech těch u Zidů teprv ve čtvrtém či
řové právě přede zkvázou městav Jerusaléma
zahynuli„ Neméně Rímané a Zidé drahný raději pátém století povstala, bezmála pi'te
čas spolu bojovali, Vitellius proti Aretovi, pozděným slov Dan., 9, 26. na. výkladem;
Jos. starož. 18, 5, 3., Parthové“ proti lza— a Pán tudy na ně tuto neběře ohledu,„ an
tovi, králi Adiabenskěmu (t. 20, 3, $.), domněnky tě za věku Jeho mezi Zidy
idé pod Asiéem a Alinéem s Parthy vojnu nebylo.
vedli tt. 18, 9, 1. Římané s Parthy Tac. an.
Přechází ku bližším znamením; an vece:
312, 13. 13, 6. atd.

Nad

to Zidě proti Zi=

dům, měšťané proti měšťanům v Palestýně
téměř v každém městě potyčky měli, na př.
v Cesarěe, Sky-thopoli, jak o tom Jos., Flav.
V. Z. mluví. O nouzi, o bídě, hladu amoru,
jenž s hladem obyčejně spojen bývá, čteme

9. Tehdáž vydají vás v soužení a
zabijí vás a budete v nenávisti u všech
národů pro jméno moje, 10., A tehdá
budou horšiti se mnozí a vespolek se
Act., 110, 28.; zemětřesení na Kretě, v Mi zrazovati a nenáviděti se vespolek., ll,
lětě, Smyrně, Laodicee, Kolosách a jinde se
dělo, a bez mála mnoho těch věcí se dále, A mnozí lžeproroci povstanou a sve=
jichž nám nikdo nenaznamenal, aneb zazna= dou mnohé, 12.. A že se rozmnoží ne=
menal—li,nás zpráva o nich nedošla. Avšak pravost, ustydne “láska mnohých., ld,
nejblíže a v literněm smyslu se potahují věci Ale kdo setrvá až do konce, ten spa=
ty ku předchozím druhého příchodu ]Páně
dobám, kdež v plné míře vyplněny budou
a vojny, bojově, brojení, hlad, mor, nákaza
a záraza a jiné zádavy na ubohé člověčen—
stvo se shluknou a je přikvačí. ]Dí Pán, .
že věci ty děti se musejí, poněvadž z nepra
vosti lidských nemohou leč hrozné pokuty
vzejíti, jako ze semene strom vzchází. Ne.
stanou'se věci ty náhodou ani bez vědomí
a připuštění Božího, jako by jimi řízení Boží
se podvracovalo a mimo vůli Boží jinačilo,
něbrž věci ty předvídány, dopuštěny a při
praveny jsou onou prozřetedlností Boží, kte-=
rá spravedlivě lidem pomstu vyměřuje, když
nepravostem navrch vzešlo. Proto napomíná

sen budeo M:., A bude hlásáno toto
evangelium. o království po celém světě

na svědectví všem národům atehdá při=
jde skonání.
Neměli apoštolě slyšeti toliko vůbec o
zádavách a svízelech, jenž na svět přijíti se
strojiiy, něbrž jim potřebno bylo především
dověděti se, co jich samých při tom všem
očekává. A. to jim právě povídá Pán slovy
dosti jasnými. fíehdcíž, veee, vydají nás _o
soužene' a zaszž vás a budete e nenávistí u
všech národů.- Di: Tehdďž t. j. když přijdou
ty zádavy, když národ proti národu po—
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metodě řídili, 15 —-2© © stříkání ale toho.
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vstane-, tenkrát zmůže se nepřízeň proti uči—
tělům náboženství jakožto tem, v nichž ve—
škera pravda Boží, jenž se světem co řeka
blahodárná rozlévala, výtoky a přítoky svoje
chová. Z toho“ pak povstane či s_ tím spo
jeno bude troje zlo, Nejprv se horším“ bu—
dou mnozí a zrazovatí se vespolek t. j. mnozí
cdpadnon z víry do nevěry. Za druhé po
vstanou lžeprorncí a zavedou mnohé, &.tím se
míní bludařstVí. Za třetí u jiných casty/dne
láska k Bohu & bližnímu & opanuje mysle

jejich studenost, lhostejnost a nevšímavost u
víře. _ Troji to zlo, nevěra, bludařství a lho

rodově hlásání evangelia se př“dčastnití a k
němu se přiznati mohli.
Díti se to bude, jak Pán dále praví,
na svědectví všechněm národům. Jaké svě-:
dcctví Pán rozumí tuto? Odpovídámea_ ze
dvojí věc při tom na mysli měl. _Nejprv
svědectví lásky Boží, která. tak milosrdně
spásu lidstva obmýšlí; za druhé“ svědectví
viny těch, jenžto se nedali obrátiti a k vn'e
.v Krista přivésti, .an nebudou moci něja=
kou měrou se vymluviti, že by se strany
Boží bylo něčeho k jejich spasení se nedoo
stávalo. A teprv tehdy přijde skonáni;
nepřijde dříve, než evangelium se všem lidem
ohlásí, aby veškeři národové spasení býti
mohli. Negativně jenom Pán dobu soudu
stanoví, že dříve nepřibude, než se všechněm
národům možnost naskytne, ku Kristu obrá=
titi se; positivně toho Pán zhola neurčuje,
ano raději vece, že 0 dni soudněm nikdo
neví leč Otec sám.
Tím spůsobem sice Pán apoštolům ode
pověd dal na otázku v. 3. vyslovenou, ale
odpověd takovou, jaké jim potřebí bylo, aby
úmysly Boží prohledli a s myšlenkou tou,
že všechněm národům evangelium kázati
budou, se více a více seznámili., Neurčitým
oním výrokem svojím chtěl Pán všemu vy—
počítávání, kdy den soudný přibude, konec
učiniti. Vůbec a vesměs Pán mluvil;- něm
kterých ale věcí podrobněji dotýká v da—
lejšku. Di:

stejnost ve víře se celým pásmem historie
církevní províjí a předchůdcem jest onoho
mnohem horšího zla, jenž za posledních věků
zajde.
Láskou, o jejímž ustyzení Pán mluví, roz
umí se láska k Bohu, Kristu a církvi, a
ustyzením slyší se náboženská lhostejnost či
nevšímavost; ač jiní lásku ke bližnímu vým
kládají, poněvadž při odpadu ode pravdy
víry také sohětnost povstává, jenž lásku
moří. Ale první Výklad dOpadnější jest..
Avšak ne'uš'i'ckni odpadnou, nébrž mnozí, ač
slovem tím mnozí, poněvadž v řečtině se čle
nem stojí, oi anální, větší díl dotčených lidí
se rozumí. Tudy vytrvalosti potřebí, aby
se člověk nedal zmásti a zviklati a nebral
pohoršení na tom, že víra na světě klesá,
domněje se, že Kristus od církve odstoupil.
Proto praví Pán: Kdo v_i/trvá až do konce,
ien' spasen bude. Dokládá to, aby nedal se
nikdo tím svésti, že lžeproroci vejménu jako
lb, Když tedy nzříte ohavnost spu=
by Božím a s velikým nadšením, avšak ni štění, pověděuou od Daniela proroka,
koliv od Ducha svatého pocházejícím, vy
státi na místě svatém, kdo čte, roz
stoupí a zdáti se bude, že již docela veta
jest po církvi a že jinou víru ujíti přijde. : uměj, 16. tehdáž ti, jenž jsou .v Jud
To se ovšem z části vyplnilo přede zkázou jsku, utecte na hory; 17. a kdo na
města'J'erus'alěma, ale plněji vyplní se za střeše, nesstupuj, aby něco vzal z domu
dnů posledních přede příštím Páně.
svého; 18. a kdo- na poli, nevrat se
Táž pohlídka & týž dvojhled či dvojvid
také panuje ve slovech následujících. A hlá- . zpět vzít roucha svého. 19. Běda pak
20.
sáno bude evangelium po celém světě, díl k t_ěhomým & kojitelkám V ony dni“
času před. zkázou Jerusalěma, na k době ? Modlete se pak, aby nedál se átěk váš
před soudem

posledním

se vztahujíc.

Ač— v zimě aneb v sobotu,

koli také svízely a útrapy, taká soužení a
pronásledování nastanou, přece přese vše
K utíkání lPán tuto napomíuá čas udá
chny tý nehody úmyslově a záměrové Boží vaje, kdyby se to díti mělo. lDí: Když
vyplniti se musejí. Hlavitý záměr Boží pak uz-říte ohavnost spuštění. Ale což jest obava
jest spasení lidstva skrze evangelium, atudy ' nost spuštění? Pokládá ?án to známo býti
evangelium to hlásáno bude po všem světě. učeníkům, mise k tomu co kvěci samo—
Dále se to již za apoštolské doby Rom., l., zřejmé táhne. Prozírá slovy těmi ku pro—=
8, 10, 18. Col. 1, 6. any veškery tehdejšího
roctví Danielova 9, 26. n., kdežto se čte:
známého světa krajiny slovo o Kristu sly— .Po týdnech šedesáti a dvou zabít bude
šeti mohly. Ale u větší míře a ve vlastním Kristus a' město a svatyní rozmece lid s věc
smyslu děje se to po veškeren čas tak, aby [ vodou příštím, A „, polovici ta'/rodne přestane
dříve než poslední

soud ringtone, všichniná— | žert-ve a“oběť, a; bude o. chrámě ohen-nost Spa—=

did
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štěně“ až do siconá'ní., Podobně

se praví
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11 všady pustotu činí, všecko pustoší.

téhož Dan. 12, 11., Pán necituje slov pro=
rokových zevrubně a doslovně, nébrž jenom

na ně ukazuje a na proroctví jeho naráží.
Bylo proroctví to vůbec známé a proslulé,

Někteří
vykladatelé slyšeli slova. ta o postavení so=

chy Jupitera kapitolského za Hadriána v
chrámě vykonaném; leč tomu očividně čas
odporuje, an Pán o pustotě a obavě mluví,
jenž se dála přede zkázou města Jerusaléma
skrze Tita. Leč by někdo řekl, že Oboje vy=

jak také z Josefa Flavia (Starož, 10, 111,?.)
viděti.
(Otázka, co se ohavnosti onou. rozumí, vrácení, za Tita i za Hadriána, v jeden po
tím, že jsme na proroctví Danielovo ukázali, hled u Pána splývá. Ze všech těch výkladů,
rozřešena ještě není, nébrž právě tím více jak viděti, nejmístnější jest druhý, jenž to=
se odpovědi své domáhá. Nahlédněme-li k tíž slova dotčená vykládá- o zbrodněcb tree
místům parallelným, nalezneme, že sv.Marek pených od horlivců. Ve vzdálenějším smyslu
13, 14. tolikéž slovo má: ohavnost spuštění, “se ta slova ku posledním veškerého světa
jako Matouš, ale sv. Lukáš 21,20. zaměňuje dobám před soudem posledním potahují.
Slovy: Kdo čte, rozuměj, Pán k rozva=
onu frásu rěením: když uzřz'teJerusalem od
vojska obležený. A ta slova nám ukazují, žování věcí těch u proroka řešených nabízí,
co ohavnosti onou rozuměti. Má ' se totiž jak 13, 9., an voce: kdo uši máš, slyšíž,
Tehda'ž ta', vece dále, íenž o Judsku
rozuměti vojsko Rímské, kteréž Jerusalem
oblehlo. Což výborně připadá k řeči ná jsou, utecte na hory. Jest to dověta. ku--sl0=
sledující o utíkání. Když zajisté válka s Rí= vúm předešlým, jenž činila předvětm Když
nany vypukla léta 66. p. Kr. a Cestius uvidíte, tedy utecte, Na hory a do hor obyn
Gallus město Jerusalem obléhal,_,brzo přinu ěejně utíkání se děje, poněvadž hory nepří=
cen byl od zelóta či horlivce Simona Gio— stupnější a tudy bezpečnější jsou, Ochmň
rovce od derusaléma odtáhnouti. A tenkráte se na horách, pravili andělé Lotbovi, když
křesťané Jerusalěmští užili nedrahněho .po— Sodomě a. Gomoře zkáza nastávala. Podobně
koje toho, opustili Jerusalem & odebrali se .lúdas Machabej ustoupiv z Jerusaléma před
do města Polly za Jordán, jak Euseb; b. e. Antiochem Epifanem na horách žil 2 Maco.,
3, 5, vypravuje., Ano mnozí ze Zidův, ozvlá 5, 27. Hory křídové, jaké se v Palestýněna=
ště ti, jenžto se školy Hillelovy přidrželi, lezají, mnoho jeskyň mají a tudy se v nich
Jerusaléma zanechali co korábu tonoucího, lidé dobře ukrýti mohou.,
*
z něhož se lidé plováním ochraňují. Ohau
lak veliké svízely a jaký dav nastati
ností jmenuje Mt. vojskořímvské pro jejich měl, naskýtá se slovy, jimiž Pán k útěku
obrazy na práporech, jenž Zidům ohavno napomíná. Kdo na střeše,. neslízqi, aby něco
sti byly.,
v domě vzal, a kdo na poli, neumí se pro
Ale jakkoli slibný zdá se býti ten vý= plášť a roucho.. Takový spěch bude a ta=
klad, vadí mu, že vojsko římské nerozložilo ková spěchu toho potřeba, že člověk kde=
se a nestálo na místě svatém, na místě, koli ho pověst ta o dotčené ohavnosti aaa
kdežby státi nemělo Marek 13, ld. t. j. ve stane, všeho nechaje a o nic dáleji leě je—
chrámě, kamž teprv ku konci vojny po do nom o život nedbaje na útěk se vydati vmá.
bytí a zapuštění města se rozložilo, a tudy Střechy byly položité 10, 20. a. na nich Zidě
nemohlo býti znamením budoucí zkázy mě= jídali a se procházeli. l napomíná Pán, aby,
sta a chrámu.. Proto vykladači jiní o jiné zastihne-li koho ohavnost dotčená, když na
výklady se oblédali. A převhodně se jim střeše sobě vede, neslízal dolů domů, snad
naskýtalo to, co Josef Flavius o válce Ziď. peníze aneb jiné drahotinv sebou vzíti hod-=
cíl, 6, l.: 3. o zelótech či horlivcích praví, že laje, nébrž aby jakýmkoli činem tudíž se
totiž chrám osadili, jej sobě za hrad uči= na útěk .dal, bud' skoěiv se střechy, bud
nili, v něm voj svuj rozložili, z něho ukrnt= běže se střechy na střechu a tak nejkratší
nými útoky na protivníky svoje vypadali a cestou z města se bora, bud též schody
svatyni zbrodněmi a krveprolitím pokáleli.
vnějšími se střechy kvapil na ulici odtad v
Jiní slova ta ohaonost spuštění všeobec= útěk se daje, nevešed do vnitřku domu
něji berou a o zkáze Jerusaléma slyší; obav—= svého. Kdo na poli jest, vece Pán, nenrať
nost spousty jest jim ohavným spuštěním či se pro plášť a rou—cho.,
Na poli rolník toliko
zpustošením. Ale k tomu výkladu nedopadá, spodní roucho nosil, plášt, roucho vrchní,
že spuštění nemohlo znamením předvěstným odloživ. ll vece Pán, aby nevracel se pro ně,
spuštění býti, nadto ohavnost spuštění není an tak náhlá potřeba útěku nastane, Obojím
toli co ohavné spuštění, néhrž raději, jak to rčením kdo na střeše atd. a kdo na poli

povaha jazyka hebrejského nese, pustá ohav jest atd., Pán kvapnost a spěšnost útěku
nost, oliavnost, jenž plna jest pustoty, jenž doličuje a mluvením tím příslovným zune
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(ů)velikosti trápení.,

dí?

mená, že tudyž bez bary a stravy útěku čínati hodlá. V následujícím Pán. udává pří
podjíti se přijde, jak tam Lothovi přikázáno cmu, proc by utíkati měli.
bylo, aby se na útěku svém neohlédal na
zpátky, t., j., aby ničím se nemeškal. Gen.
19, 317..Takový spěch a kvap naléhati bude,
že i ten plášt, ač snad toliko na druhém
konci role se nalezá, ostaviti a ho zanechati
přijde.
Tím se ale také vidí, jak zle se povede
těm, kteří nějaké překážky na útěku svém
zakusí., Tudy Pán pln milosrdenství lituje
těch, jenž kojí a těhotny jsou, poněvadž jim
stav jejich vaditi a překážeti bude. Mohl
jmenovati lidi chrome, neduživě, kyptáky,
komolě a podobně, ale jmenuje ženy kojně

21. Nebo bude tehdá soužení ve=
like, jakěbož nebylo od počátku světa
až dosavad, aniž kdy bude; 22, a kdy=
by ukráceni nebyli dnově ti, nebyloby
zachováno žádné tělo: ale pro vyvolené
ukráceni budou duové ti.

Slova tato samozřejme jsou a jak pře=
dešlá dvojím směrem zří netoliko k dobám
zkázy města Jerusalěma, uěbrž také ku po
sledním dobám před soudným dnem. Národ
a těhotné, poněvadž nenadálost a neblabost žádný se neprohřešil tou měrou,jakou národ
tím očitěji zračí se, any také ty, nad nimiž židovský Messiáše svého pohanům k ukřižo=
se lid nejvíce slitovává Thren. 2, 11. 4, 4., vání vydav a vinu tu plným hrdlem na se
beze slitování ostanou.. Proto také velí mo= svolávaje. Proto také zvláštní pokuta naň do=
dlitž' se, aby utíkáni nepřišlo v zimě anebo padla; jedenáctkrát sto tisíců lidí v Jeruo
v sobotu. V zimě pro pršky a čas ploštivý salěmě zahynulo, sedm a devadesát tisíc za
a blátivý těžko utíkati; a v sobotu pro pří- jato bylo Jos. Flav. V. Z. 6, 9, 3. a take——
kaz Brod 16, 29. nebylo dovoleno dále než vými svízely, strastmi a hořemi sklíčeni, při-=
dva tisíce loktů cestovati, což asi "šest ho kvačeni a přitlumeni byli Zidě, že v celé
nův činí. V nebezpečenství sice také rabíni historii málo podobného se nalezá. O tom
dovolovali žiyota útěkem ochrániti, avšak se pronáší Zidovský dějepisec o válce Zid.
přece vezdy Zidé tak přísnému svěcení so— 5, 10, 5. v ta slova: Abych zkrátka pově=
boty navyklí za dvojnásobně zlo považo= děl. domnívám se, že nikdá město nějake
vali, když něco v sobotu, v den. odpočinku .toli nepřetrpělo aniž který národ kdy toli
zasvěcený, před se bráti měli. Tudy čteme za paměti lidskě snášel. A již dříve v řeči
LMacc. 2, 32. n., že se zprvu v sobotu take své k Jerusalémanům 5, 9, d. tolikěž praví.
Slova Páně: od počátku až doteď id=
nepřátelům brániti zdráhali, raděj zabíjeti
se dadouce, až pak potom ustanoveno, že kého souženz' nebylo příslovně se praví, jak
ovšem života bájiti a proti útokům nepřátelů to z podobných výroků prorockých vysvítá
se brániti dovoluje. Obyčejově obřadní skrze Joel. 2, 2. Dan 12, l. a tudy na ně nalěa
smrt Kristovu sice vyzdviženi a zrušeni byli, hatí nepřijde. Ovšem ale doslovně se vyo
ale dokad národové pohanští valně a po plní při poslední katastrofě, jenž .se na celý
všecbně do církve přijati nebyli a dokad obor vyleje té doby, když antikrist na zem
Zidé svatyní bonositi se mohlik měli také . přibude, Kdyby nebyli dnové tz"nkrácení t0=
anebo aspoň mohli křesťané ze Zidevstvípo= tíž od Boha, jak Marek 13, 20. dokládá,
šlí předpisy ony zachovávati. Přidává Pán: vece Pán; nedí, kdyby se neukrátt'li, po—=
Modlete se, aby vám nepřišlo utíkati v den něvadž lPán v absolutně poblídce věci ty
ten sobotný a v zimě, abyste sobě ani zi.= nazírá, a spolu na vědomí dává, že Bůh v
mou ani necestou ani svátkem v utíkání nem milosrdenství svém již napřed ty dni ukrán
překáželi, tím na rozum dávaje, že modlito til, aby nevšecka, něbrž částečná. toliko po—
kuta lidi zasáhla. Zkrácení to v odvěčně
bou nesnází těch zniknouti možno.
_ Ostatně již víme, že věci ty v dalejším radě Boží ustanoveno jest pro vyvolené; vyo
smyslu se potahují také na dobu před sou volenci jsou ti, kteříž se za zkázy aneb po
dem posledním a sám Dan. 12, ll., zdá se, zkáze Jerusalěma ku Kristu obrátili, blud-=
táhne se učením ohavnosti spuštění k oněm nost výkladu svého prorockých o Messiáši
časům, kdež antikrist vystoupí a křesťané předpovědí poznavše a ke křesťanské církvi
se toliko útěkem budou zachovati moci. A v se přidavše. K nim čítají také ti, jejichž
tomto dalejším smyslu rozumí se ohavnosti . potomci později na křesťanskou víru se pod==
spuštění antikrist, o němž 2 Thess. 2, 3. dali a ti, kteří na dobu poslední Rom. lil,
do se dí, že jest člověk hříchu, jenž se ve 25. se ke Kristu přihlásí. Těch zajisté obrá=
všelijaké hříchy vyleje a jim všady průchod cení předvídáno bylo, a tudy předkové “je
vyjedná, syn zatraceně, jenž božským věcem jich při životě chráněni, anby jinak jich
všemožně se protiví a sám sobě co Bůh po— obrácení umožněno nebylo., Di zajisté Báb,
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žeby jinak nebylo zachována žádná pleť, t.
j. žeby byl veškeren člověk zahynul. Pleť či
tělo jest obšírnějšího obsahu, než člověk a

veškery živočichy značí; naráží Pán na zkázy
při potopě a při podvrácení měst Gomory
.a Sodomy, kdež všecko, což živo bylo, spolu
s lidmi zahynulo. Opětoval se ten spůsob
ovšem častěji, a víme, že za ]Decia císaře
veškero pronásledování křesťanů tak osno
váno bylo, žeby křestanstvo bylo vyhynouti
muselo, kdyby Bůh nebyl dobu tu pro kře=
stany zkrátil tím, že Decius v bitvě proti
Gotům (251) padl., Nejinak bylo za Diok1e=
ciána a spolucísařův jeho, kdež nápisově již
hlásali, že jméno křesťanů dokona již vy
hlazeno jest. V plné míře se to potahnje kn
posledním časům církve před soudným dnem
a zří k časněm'u zachování těla vyvolenců
těch při životě, nevšak, jak se některým vy—
kladačům vidí, k věčnému blahu ak vytrvání
jich při víře; nebo při vyvolených samo
zřejme jest, že také milosti vytrvání se jim
dostalo a že se tudy o nich není obávati,
aby drahnotou a dělí zlých aprotivných věcí
od víry a od spasení se odvrátití mohli.
Avšak při takových svízelech nastane

pohlednými divy a zázraky a ti budou tak“
obludni, slibni a svedliví, že, kdyby v tom.
zvláštní milost Boží nezakročila, také vyvo—
lení

by svedení

býti mohli.

][)iVOVé ti- se

díti budou moci satanovou 2 Thess. 2, 9.
Apoo. 13, 12.; ten zajisté duch jsa, rozumem
nad lidí vynikaje, síly přírody pronikaje a
všelikě lesti a veškerého klamu nad míru
schopen jsa veškeru moc a lest svou napne,
aby íidí obloudil a svedl, ovšem i v anděla
světla se přestroje 2 Cor. 11, 14. Duchovní
ti svízelově se shrnou s oněmi tělesnými“ v
jeden svazek a tím krutějí lidi obtěžovatí
budou. Budou časově ti ovšem horší a ne
bezpečnější než byl onen věk pronásledování
po tři století: tenkráte ďábel odkrytou a
odhalenou tváří se proti Kristu acírkvi Jeho
postavil, málo někde slibných" klamův a
šmejdův užívaje. V ony dohyale veškeren
svůj um sebere, aby lidí také pod zástěrou
pobožnosti do bezbožnosti a pod zámyslem
světla do tmy za sebou potáhl.
V čem se lžeprorocď a lžekrístove' liší,

Pán napovídá a tudy snad jenom ten rozdíl
mezi nimi bude, že lže/m?stooe'jsou jako,
přední ,lžeprorokův náčelníci. O tvárných,
slibných a svodných lžedivech čteme již ve

touha po Božím znich osvobození a tudy
mnozí se za takové oprostitele a _zbavitele Starém Zákoně, když Jannes a Mamres vze
přeli se Mojžíšovi 2.Tim. 3, 8., Saul dal sobě
.vydávati budou. Proto vystříhá Pán dále.
vyvolati Samuela 1. Reg. 78, ll, lo, omagu
Simonovi a o jiných mužech mezi pohany
23.. Tehdy někdo-li vám řekne: Aj a heretiky proslulých vypravují se divově;
tuto jest Kristus aneb tamto, nevěřte., jimiž se lid nžasal. Nezáleží na tom, zda
24. ' Nebo povstanou lžekristově a lže= skuteční to byli divově, něbrž na tom ve
proroci a vydají znamení veliká a ali—=škera váha spočívá, že lidé jimi mámení,
vy, aby v blud uvedli se, kdyby možno klamání a svedení byli. Cim větší pak sví
zel a zádava bude, tím větší také touha po
bylo, také vyvoleníu 25. Aj, předpově= divech, tím větší lehkověrnostbude. onšem
děl jsem vám., 26, Reknou-lí tedy vám: náramně nebezpečenství svodu nastane, ješte
Aj; na poušti jest, nevyjděte, aj, ve Pán i vyvolencům divy tvárně ty nebezpeč
skrýšech, neuvěřte. 27, Nebo jako blesk nými býti klade, an vece: aby o blud uve
vychází od východu a ukazuje se až na dli se z“vyvolencí. Ale Slovy, kdyby možná
bylo, Pán spolu předpovídá, že to možná
západ, tak bude i příchod Syna člově= nebude, něbrž že Bůh zvláštním spůsobem
ha. 28. Kdežkoli bude tělo,. tam se vyvolenců svojich hájiti a je strážíti bude;
shromáždí takě orlově,
ovšem by sami sobě zůstavoni byvšo a mi—
losti Boží zvláště hájení nejsouce se zavě=
Již v. 5. vystříbal Pán od lžeproroků sti dali.
a lžekristů. Opětuje totéž nyní, poněvadž
Pro 'to velikě nebezpečenství opakuje
v časech, k nimž prohlídá, výstrahy takové Pán; Aj já předpo'váiěljsem vám, tudy se
svvchovaně'potřebí bude.. Povstalí obludníci na pozoru mějte a kdyby vám řekli: na
přede zkázou města Jerusalěma a zavádělí poušti fest neb ve slm'ýši jest, nevěřte a nee
národ všelijak jej od Boha a ode Krista choďtež tam. Poušť co veřejné a vzdáleně
odluzujíce. Ale více jdou ta slova předvě= místo staví se spolu se skzýsfí místem bliz—=
stná k dobám věku posledního, kdež antikri kým, ale tajným ve srovnalost, poněvadž
Stově povstanou a. tajemství zlosti a mělo— obojí hledání vymáhá a cosi tajemného a
chetnosti působiti “budou. 2. Thess. 2, 9, lákavěho do sebe má. Dály se věci takové
Spojí se pak to obluzování a svádění s na. hned přede zkázou města Jerusalěma, čímž

diaíouš nad,

23—23. © lichých messiášech. 29 mší. d povaze a jieieíě trápení,
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dle ducha mrtvo a umrlé jest a orlem či
orlicí (aneb supem a lunákem, nebo slovo
řecké širšího jest obsahu) slyší se pokuta
či slyší se poslové pokuty a trestu Božího,
Když lidstvo ve zlobě dozrá, když antikrist
vrcholu zlosti své dosáhne, tu přibude Syn
příhodnější doby, v níž by s větším prOSpě— člověka s pokutou. Na výkladě tom by=
chem vystoupiti mohl, Skrýš a poušt zvě chom spíše přestati mohli, ač příslcvné to
davost lidí zvyšuje a tím také domnění vše mluvení jest .a tady nelze se tázati, kdo or—=
lijaké roste., Origenes allegoricky slova ta lem, kdo či co umrlinou- se slyšeti má. Hůře
dvě rozkládá, an vece: když bludaři se od ale sobě vedou vykladači, jimžto se zabahlo
volávají na skrytá a neobecně přijatá písma, svaté a světice, jenž s Kristemvpřibudou,
tu zdají se praviti: aj na poušti jest slovo orlům a orlicem připodobovati Z.. 102, 5,
pravdy; když ale na písma svatá bludy své jakoby pro vznešenou a k nebi obrácenou
staví, tu volají: aj ve skrýší jest slovo prav-= mysl jménem tím slouli., Ještě méně slušno,
dy. Ale my jim nevěřme, aniž vycházejme Krista, že za nás umřel, mrtvině přirovná
od podání církevního, aniž přijímejme u víru, vati, k němuž svatí se hrnou a jehož lidé
leč co a jak se na nás posloupností církve ve svátosti požívají; těm výkladům příčí
se obyčej, člen srovnávací a náhled. tehdy
Boží vdoneslo. Tak Origenes.,
Pán udává příčinu, proč by se lidem běžný.
Ještě jiní vykládají: kde schladne láska
těm, když lžekrista na poušti aneb ve skrý—
ši hledati povelejí, věřiti nemělo; dí: jako a víra, tam lžeproroci povstanou, jakoby
blesk od východu vychází (; ukazuje se až na Pán pravil: Netažte se, kterak tolik lžeproa
západ, tak bude příchod Syna člověka.. Ne— roků bude moci povstati? Povstanou ovšem,
bude příchod Páně druhý tak nepatrný jak nebo kde víra utuchla a pravda nepřijímá
byl příchod Páně první, nébrž zjevný všem se, tam blud vládne, kde umrlina, tam sun
a slavný: bude tak veřejen, jasen a všem pové. Ještě poznamenati musíme, že mnozí.
zračen, že hledání žádného naprosto potřebí slova orlice o orlech_ římských praporů vyo
nebude. Nebo když slunko vzešedši ucpe-= kládají a umrlinou Zidy k smrti jižjiž odo
třebuje, aby kdo ukazoval a ohlašoval výu— souzené slyší. Ze všech ale výkladů první
chod jeho, čím více to oKristu tvůrci slunka nejlépe se zdá k souvislosti přiléhatiaproto
platiti bude. Nepotřebuje, vece Chrysostom, jiným předčiti.
blesk žádného posla ažádnéhohlasatele, ani
Rřechází Pán ke druhé části předpovědi
pro ty, jenž v denních a komnatách se aale-= své, an vecer;
zají, nebrž sám se ohlašuje a oznamuje; ta—
kový bude příchod Páně, zřejmý všem svou
29, Hned.- pak po soužení oněch
jasnotou a velebou.
Slova následující: kde tělo jest, tam dnův slunce se zatmí a měsíc nedá
oborou se orlice, všelijakých došla výkladů světla svého a hvězdy budou padati s
také rozdivných. Rčení to jest příslovné &. nebo a moci nebeské se budou hýbatio
přichází též Job. 39, 30, Kdežlcolz"
jest mrcha, 30, A tehdy se ukáže znamení Syna
tom :“ orlice jest. Nejbližší smysl ve spojení
člověka na nebi, a tehdy budou kvíleti
s předešlými jest: Jakož není potřebí orli
všecka
pokolení země a uzří Syna člo—
cem či káněm, jestí'ábům a supům těla pad
věka
přicházeti
na oblacích nebeských
liny ukazovati, tak nebude potřebí o pří—
chodu IPáně mnoho důkazů shledávati, an s mocí mnohou a velebností., Bil, A.
samozřejmý bude a sám každému na um pošle anděly své s troubou a hlasem

naobrazeno to, co se přede dnem sondným
dítě. bude; na poušti _se zajisté“ sbírali ti,
jenž lid israelský od Rimanův co messiá—
šové osvoboditi chtěli, avšak mizerně zahy—
nuli,; jindy zas roztrušovali pověst, že mes—
"s'iáš tam a tam skrytě žije, očekávaje toliko

přijde..

velikým; i shromáždí vyvolené jeho ode

Leč druzí domnívají se, že se nepou—
tají slova ta s bezprostředně předošlými čtyr větru, od končin nebes až do konf-=

úzkým svazkem, nébrž že zavírají tu část
řeči Páně a ke všemu předešlému hledí.
Tudy kladou smysl: Kde tělo či umrlina,
mrtvina jest, kdež bezbožnost a zlost šmejdy

tropí, tam soud a trest zakročí; kde zkáza
mravná, tam pokuta, a ta pokuta tak jistě
'bezbožce zasáhne, jak jisto luňák mrtvoly
Černická.,

čin jejich,

Hned po soužení oněch dnů., vece Pán
t., j. po trápení onom, o němž předešlo, po

soužení skrze proroky lživé ustrojcnémj když
totiž svízelové ti, o jejichž delším neb krato
ším trvání Pán ničeho nepraví, konec ven
Tělem či. mrtvinou rozumí se, co ; zmou, tedy již ale nebude mocirozvitek udá“
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lostí zastaviti. Co do času, veškerý předpo=
vědí Páně měřítkem věčných rad Božích mě=
řiti dlužno, podle něhož den jeden před
Pánem jest jak let tisíc. 2. Petr. 3, 8. Pro—
hlídá—tu k dobám světa posledním a jen ne=
vlastně, nuceně a přenosné-slova ta ku zkáze

Jerusaléma se táhnouti dají, Užívá slov pro
rockých, jak se s nimi 11 Jes.

13, 9. nn.

34, 2. nn. Joel. 2, 30. n. Zach. 14, 5.n.po
tkáváme; a to nám na mu dává, že slova
Páně v témže smyslu máme slyšeti,

ve kte—=

rémž u proroků dotčených přicházejí, Tudy
nám divno nebude, že Pán mluvení proro
kům dotčeným obyčejného užívaje nadsazeně
mluví a doslovně rozuměn býti nehodlá. lDí
tedy Pán, že ovšem na nebi -— o zemi, v
jaké postati ta se povahovati, jaký vliv z
těch na nebi proměn přijímati bude, docela
mlčí ——na nebi, dí , veliké pohyby, útřesy,

přejinačení, proměny díti se budouanovířá—
dové nastanou; avšak o padání hvězd de'
slovném tak málo jak tam u prorokův řeč
býti může. Jaké to zatmění slunce (1 měsíce

bude, jakou povahu k nám hvězdy na se
vezmou, v jakém smyslu to všecko slyšeti
máme, to nejraděj budoucnosti zůstaviti mu
síme., To jisto zdá se býti, že paddním hvězd
pouhé jich zatmění rozumětise nemůže., Jdou,
jak jsme pravili, v jisté míře slova ta také
ke zkáze Jerusalémské a tu přejinačení a
proměny veliké značí, jenž tenkráte v ]Pa
lestýně nastaly.
Ty však proměny, dí dále, budou spo
jeny S hýba'nám se mocí nebeských.

Nosná-z

tu zabíhá a různí se vykladači o významu
mocí nebeských. Povídají jedni vykladatclé,
že moci nebeské jsou totéž co vojsko nebe
ské, poněvadž sedmdesátci místo vojsko často
znaci-překládají. Vojsko nebeské pakv písmě
toliko“ dvojí věc znamená, buď hvězdy, bud'
anděly; jelikož ale tu o andělích řeči není,
tudy mocmi nebeskýmz' hvězdy slyšeti při
jde, tak že rčením tím ty předešlé tři věci,
slunko, luna, hvězdy v jedno shrnují se. Hý
bání a otřesení jest právě příčinou toho, že
slunce zatmí se, luna se odsvětlí a hvězdy
padati budou; při obnovení veškerého tvor=
stva, kdež nová země a nové nebe nastane
Apoo. 21, 1., budou veliké bůle předcházeti,
tak že slunce, měsíc a hvězdy jako předě
seny se chvíti a takměř strachem třásti
se a tudy světlo své zadržovati budou, jak
i lidé v strachu blednou, an veškerá krev ode
vnějška do vnitřka ubíhá.. Tou měrou otmělo
slunce, když Pán na kříži umřel. A nápotom
po bůlech skutečná skrze ohen obnova 2..
,lPetr, 3, 5. n. nastane.

Jiní mocmi nebeskými rozumějí stěžeje

nebes Job. 22, M. čili moci ty, jimiž veške—

renstvo se v podstati udržuje, tak že smysl
jest: tenkrát základové a osnovy veškeren=
stva chvíti a třásti se budou., Avšak proti
tomu výkladu stojí, že v celém písmě sva=
tém o takových abstraktných mocích a si=
lách řeči není a vezdy moc ta, kterou všecko
stojí a v jistotě trvá, konkretně prst, ruka.
neb Duch Boží se klade. Předkuje tedy vý=
klad první..
Nemenší nesnáz vykladatelům -—=
ač tuto
marně — činí slovo znamení Syna: člověka,
o němž Pán praví, že po dotčených hroz—
ných převratech předešlých nadejde., Slyšeli
zajisté znamením tím někteří, jak Origenes,

slávu Kristovu, slávu, která Krista zahalí
a z níž nápotom u větším ještě světle vy=
stoupí ; jiní slyší hvězdu, která dle Num. 24,
17, ukázati se měla a již také při narození
Páně se zjevila; jiní znamením tím příchod
samého Krista rozumějí.. Ale příchod ten
teprv podle následujících slov později na-:
stane a hvězda Num. 24, 17. sem se ne=
potahuje. Otcové svatí větším dílem a prá
vem znamením tím slyší kříž. a církev vý—
kladu toho v liturgii své se drží. Znamení
syna člověka jest znamení, jímž se On zvlá—
ště poznati může, v němž se povaha jeho
sbíhá, jímž se lidem představuje, jímž svět
přemohl a sobě soudcovství nad pokolením
veškerým získal. A to znamení jest kříž,
kteréžto znamení, jak dí církev v hodinkách
3. máje, na nebi se vyjeví, když bude Kri
stus k soudu přicházeti. Sv. Augustin šerm,
tp.. 130, vece: Zdali jsi roz-vážil moc zna
mená toho, to jest

kříže?

Slunce“ otmí,

mě—

síc nedá světla, ale kříž vybleskne a za=
temní světla nebeská: hvězdy s nebe pa
dati budou, kříž pak sám bleskotati se bude.
Jako krále, když do města vjíždí, vojsko přede
chází, prápory a znaky a stroj vojenský ne=
souc: tak když přicházeti bude Pán, před-=
běhne Ho zástup andělský, nesa kříž na ra=
měnou, prápor to vítězství Jeho a všem by
dlitelům země příchod Páně epovídati bude.,
Takto sv. Augustin.
Když pak se ten kříž ukáže, tedy, dí
Pán

dále,

eZplzíčž všechna

pokolení země,

strachem a lítostí nade hříchy svými; do
sud zajisté se lidé mohli domnívati, že po
měry ty zajdou opět a pominon a starý po
řádek veškerých věcí zase nastane, Když
ale ukáže se kříž na nebi, tedy všem zjevne
bude, že konec veškerých věcí nastane.. A
tu kdož by nechvěl se? Nebo co má říci o
oné době, an i ctnostní budou v mdlobě? ll
uzřz', vece Zach. 12, 10. toho, kteréhož bodla"
a kvílz'tíbudou jako nad ]“eďnorozencem. AAp.,

kladouš mv,

l, 7. Alí běře se v oblacích a uzří Jej ošelíke'
oko- í--tí,_kteříž Ho bodlí, a budou kvílítí nad
sebou prof'Něko všecka pokolení země. Slávu

pak Páně opisuje týž Jan věstec Ap, 19,
il. nn, Bude se třásti poněkud i dobrý,
ač třesot jeho brzo pomine a pláč jeho v
nevýslovnou radost promění se. Ovšem pak
tím více lidé zemského smyslu třásti se a
kvíliti budou, aniž kvílení jejich konec na
stane.

-—

léma se slyšeti dají tou měrou, že bud ves=
měs, jak jsme pravili, veliké proměny se
jimi rozumějí, bud podrobněji zatmění o slo-=
_ potě židovské, znamení Páně o Vítězství
: křesťanské víry, pokolení země 0 kmenech
židovských nad zkázou Jerusaléma- kvílícíeh,
andělé o apoštolech a podobně vyoolenoí o
křestauech se slyší. Tropologieky všecka
světla tenkrát (v poslední dobu) zahasnou
lidem bezbožným, Kristus slunce milosmlen=
ství nesmiluje se nad nimi, Maria, jenž krá=
snou co luna se v písmě býti praví, neujme
se jich přímluvou svojí, svatí, jenž hvězdám
nebeským se připodobňují, se jich odečtou.
Pán nyní podle spůsobu svého předpo
vědi z oboru přírody vysvětluje, an vece:

Syn člověka tehdy přibude na oblacích;
na oblacích zajisté vyzdvižen byl do nebes
a na oblacích že přijde, od andělův přivstouw
pení Jeho na nebe hlásáno bylo Act.. 1, 9.
11, Oblaka také & bromová mračna nejvhod
nějším znakem soudu Božího jsou; tudy i
Bůh na oblacích jeví se, kdekoli soud učo
jaký se vykonává z. 17, 10, ie, ses. 19, l.
Exod. 19, 9.
I vyšle tehdá anděly s troubou a hlasem
velikým; spojka a tu značí teli co totiž, an
právě z trouby onen silný, hlučný a zvučný
hlas vycházeti bude. Recký text čte 3 trou—
bamí hlasem velikým, což'očividně se smy
slem nerůzní. Otázka jest, jaká trouba se
tu slyšeti má, skutečná-hz trouba, čili je
nom rčení to obrazem jest povolání a pove»
lení Božího a neznačí jiného leč toliko hlu
čný, silný hlas, jakýž byl Jan Ap. 1, 10. e,
1. 19, 6., slyšel a jak Jos. 58, l. silný hlas
k hlasu trouby se přirovnává? Poněvadž
všudy v písmě o troubě řeč jest, kdež se o
povolání k poslednímu soudu m1uví,1„Thess.
4, 15. 1.. Cor. 15, 52. atd„ tudy zdá se,
že trouba skutečná, ač jaká nevíme, roz=
uměti se má. Co se na lsraelovi dále, že
hlasem trouby svolán býval Num. 10, 2.
Brod.. 19, 16. 19. Joel 2, 1. des. 27, 13., to

se také na celém pokolení lidském odbývati
bude. lllas ten, jejž vydají andělé, sluje
hlasem Kristovým Je. 5, 25., poněvadž na
povolení Krista Pána se anděl v te svolá—
vání lidstva vydá,
Na vyzvání to veškero lidstvo se ode
ctyr větrů shromáždí od konce jednoho do
druhého konce nebes.. tyří větrové to. pova=
žují se co nějací mocnářové, jenž vyvolené

Boží pro. víru a pro vyznání jí rozptýlené v
zajetí mají. Vyvolenci jsou ti, jenž za osud
ných dob oněch Pánu a víře věrni ostanou,
jak samozřejme jest. O zlých tuto Pán mlu-n
viti pomíjí, poněvadž o soudu nemluví, jeste
otázka učeníkův Šla toliko ku znamením
příchodu Jeho. Avšak níže v k. 25., desta=
v_uje to, čeho tu dotýkati nevolil. Věci ty
přímo se ku posledním časům potahují ane—
vlastně, nepřízně a vzdáleně jenom o věcech
a událostech přede zkázou města Jerusa=
„Mans.-sv, Mats

ení

29—382 ll) povaze a jistotě trápení.

32. Ode stromu

pak fíkového na—

učte'se podobenství; když ratolest jeho
již ojemněla a listí vypučilo se, víte,
že blízko jest léto; 33. tak i vy, "když
uzříte věci ty všecky, vězte, že'blízko
jest u dveří. 34.. Amen pravím vám,
.že nepomine pokolení toto, až se vše“
cký věci ty stanou., 35, Nebe a země
pominou, ale slova má nepeminou. 36,
O tom pak dni a hodině nikdo neví,
ani andělé nebeští, leč jedině sám Otec,
Strom fík se tu ode Pána jako za uči—
tela vystavuje, kterýž v příslovích a pode-=
benstvích člověka vyučuje. Aneb raději vů—

bec Pán toliko vece: Podobenství od fíku
vzaté vám věc tu vysvětlí. Z vypučelých li
stí, dí Pán, se vidí, že léto blízko jest. _Na
východě jen dvojí doba roku se rozeznává,
zima a léto, čas oráuí a čas žní; a tudy žeň
a léto jedním a týmže slovem se značí, tak
že bychom i tu mohli přeložiti: víte, že blízký
jsou žně. Pučcní listův a lupenův ukazuje
blizi léta; podobným Spůsobem znamení ona,
o nichž mluvil Pán, ukazují, že ve dveřích,
to jest, že blizky jsou věci ty, o nichž se
učeníci Pána tázali, t. j. příchod Páně, Na
důvod neomylně jistoty dokládá Pán: Ne
pomíne pokolení toto, až se věci ty stanou.
Pokolením nemůže se, jak se některým .vi
dělo, vůbec člověčenstvo rozuměti; poněvadž
by veškerá řeč Páně váhu ztratila, an nikdo
nepochybuje, že při příchodu Páně lidé na

světě budou; sie jinak kterak by mohla -ve-=
škera pokolení země kvílítz', co přece tvrdí

Pán sám? Aniž také slovem tím, jak tomu
jiní chtějí, církev Kristova se rozuměti může;
nebo církev jinými, sličnějšími se naznačuje
jmény a není místa v písmo, kdež by tak
Al—

ddd

majetné štíty, si?-set © nepebiivosti řídil

Porovnává Pán doby poslední s dobou
sloula, ač ostatně samozřejme, že do konce 1
vytrvá a nikterak nepomine, aniž mocí an— potopy, poněvadž tam za Noema také soud
tikristovou se zkazí. Nejlépe slyší se ta Boží se dál, jak se za dob posledních díti
slova o Zidech, an o nich v obojím ohledu bude. 2. Petr. 3, o. ?, Povaha lidí za obou
platí. b'rstevníci Ježíšovi ovšem dočkali té dob stejna se prokáže; jako tam před po
zkázy, jíž zachvácen a podvrácen Jerusalem topou nedbali na vyhrůžky Boží, aniž na po
po sedmatřicíti letech za Tita; ale i tehdy, kání se dali, nébrž dle světa žili, jakoby
když přibude Kristus k soudu, národ ten ničeho se obavati nepřicházelo; tak se to i
bude bytovati, an vidíme, že jiní národové za dnů. posledních přede všeobecným souo
zahynuli, on ale u prostřed tolika davův a dem díti bude. Bezpečně, nedbale a bezsta—
tísni o své povaze tělesné i duchovně ZÚ,-= rostně 'žíti budou lidé, jakoby všecky věci
stává. Avšak tím napovídá Pán, žeby veške jejich v nejlepší míře se povahovaly, aniž
rého národaještě tenkráte stávati mělo; dosti tušíce, že-skutečně již míra nepravosti plna
na tom, že veliká část ještě za časů antikri jest, že kmen lidský ku podtětí dozrál a že
stových lidu toho bude s tím _nepřítelem náhlá je přikvačí pomsta znenadála. Nepředn
Kristovým spojena, ač drahná část a větší pokládá Pán, jak se některým vidělo, žeby
díl se byl právě v doby poslední ku Kristu nějaká doba míru, poklidu & pokoje za dob
obrátil Rom. 11, 25.
posledních přijíti měla, za které by se lidé
K dolíčení větší jistoty, že skutečně se ve zbrodně vydali; toho Pán—tu neklade,
věci ty díti budou, přidává Pán nad to ještě prohlídaje toliko k tomu, že lidé na všecka
výrok: nebe a země pominou, jim zajisté ve ta předvéstná znamení dbátinebudou, že sobě
liká proměna nastává a spůsob a tvářnost nedají v obyčejných radovánkách jimi pře—
kážeti a že je tudy soud Boží nenadále za=
jejich přejinačena bude ]. Cor. 7, 31. 2Petr.
3, 13. ale slova má nepomínou, aneb jak stihne. Bezmála má Pán na mysli ty lidi
řecký text má: Slova má nepomiňtež, t. j. maholné, o nichžto vece des. 22, 13.: A ai,
slova má zajisté vyplní se v celé míře ob-= radost a veselí, zabíjení telat a skopů, je—
sahu svého. Ale ač jisto jest vyplnění před— dení masa a pití vína; jezme a přímo, zítra
vésti Páně, hodina a doba, ve které se to umře/ne.Tudydf apoštol 1. Thessó, 2., Sami
stane, zhola nejista jest. a jediný toliko Otec výborně víte, že den Páně přgide jako zlo—=
0 dni tom a o hodině té ví. Nevědí andělé, děj v noci. 3.. Nebo když budou řz'kati po
ano jak dokládá Mr. 13, 32._ a jak někteří . koí a bezPečnost t. j. když nejméně se na=
rukOpisové neprávě čtou i na místě našem dějí , když ve své otupělosti a duchové
tuto, není am“ Syn Boží, pokud člověkem ochrnulosti jistotou a poklidem se bezpečiti
jest; ovšem ale Ho co druhou božskou osobu budou, tehdá přijde na ně zahynutí. Učí tomu
doba ona tajná není. Přijde, jak písmo jinde bohužel každodenní zkušenost, že člověk
praví, den ten na lidstvo jak zloděj v noci, = druhdy pravdě tím více odpírá, čím úsilněji
nenadále a neočekávaně IL.Thess. 5, 1..
na něho doléhá a že ovšem tedy k víře pon
'Předeslav předpověd svou o' zkáze do— dobno jest, že lidé tím méně spasení svého
rusaléma a o dobách světa posledních. při dbáti bud-ou, čím více znamení ona se roz—
chází Pán ku spůsobu, jakým sobě v do= hojní. Lidé budou obyčejné práce svojí a
bách těch osudných, zvláště pak v dobách obyčejných radovánek hleděti, aniž se mý
přede druhým Páně příchodem lidé počínati liti dadouce; ale když znenadála přikvaěí
budou. Vecer
je soud Páně a smrt je zastihne, tedy osud
přátel těch, jenž stejný životprovodili, stejný
37. Ale jakož (bylo) za dnův Noe-= nebude, aniž také času ku pokání a usmy=
mových , tak bude i příchod Syna člo= slení sobě-nějakého se propůjčí. Dva budou
věka. 38. Nebo jako za dnův před na poli, dí “Pán, jeden bude vzat, druhý zzz-=
potopou jedli a pili, ženili se a vdá nechtín ; dvě budou mlátí ve mlýně, jedna:

vzata, druhá zanechána bude. Smysl jest:
Kdo připraven bude, ten bude přijat od
Boha na milost a _do království nebeského;
kdo nebude připraven a ustrojen, ten opu—

valy až do toho dne, v němž vešel Noe
do korábu, 39, a nezvěděli, až přišla

potopa a zachvátila všecky:

tak bude

i příští Syna člověkova, 40.. Tehdy dva

štěn, nechá-n, ostaven bude zkáze a záhubě.
vysvětluje vza—
týma z obyčejného života; jedním mužů na
“poli pracujících, druhým žen meloucích, Při
druhém příkladě naráží na řád života teh
i dejšího, když strojných mlýnův nebylo, né=

budou na poli, jeden bude vzat adruhý
zanechán; di. dvě budou mlíti Ve
mlýně, jedna vzata, druhá zanechánaj
bude.

'll'o Pán dvěma příkladoma

ted

blato-š 332W, edu-adí, © potřebě bděnío

brž na žorně či samotížných mlýnech kam-en '
Soud jednotlivých lidí a smrtjejich jisty
není se obilí ode služek inelávalo, kterážto sice jsou, ale čas jich nejíst a. nevěstou;
práce velmi obtížná od nejnižších otrokyní tudy vezdy bdíti potřebí, aby nás smrt ne
se odbývala Exod. ll, 3.. Pán tedy vece: hotových nezasáhla, nébrž všechněm k tomu
Jak koho den soudný zastane, takového přijde prohlídati, abychom těmi ctnostmi, o
osudu se mu dostane. Aniž pak z toho, že nichž Pán doleji mluví, se zaskvěl-i, totiž víc
Pán o dvou mluví, z nichž jeden spasen, rou, oddaností, poslušnosti. Odkazuje Pán
druhý zavržeu bude, odvětovati sluší, že po= na příklad hospodáře, kterýž, kdyby věděl,
levice člověčenstva k zátratě, polovice ku co kterou stráž, jak čte text řecký, či ve
spáse přijde, poněvadž ]Pán příkladně toliko které bdění příjde zloděi, ovšem by bděl, a
mluví o počtu vyvolených a nevyvolených pozor dával, aniž dopustil prokopali domu
ničeho nepravé.
svého. Zavírá lPán od menšího k většímu;
Přidává u sv. Lukáše 17, 28.. nn. třetí hospodář-li pro statek zemský bdí, čím více
příklad: dva budou na loži, jeden vzat, drn-= člověk hdíti má pro spásu duše svojí. Tudy
ký nechám bude, v týž smysl se stupňová= jinde vece: Blažen, kdo balí a mnoha svoí
ním namítaje, že tenkrát nejstoupenější lidé opatruje, aby nebyl noh nalezen a nebyla
'a přátelé od sebe rozděleni budou podle hanba jeho spatřována. Ap. l6, 15. dovšem
toho, jak kdo z nich žil, osudu dosáhnouce. nám celou noc t. j; po celý život bdíti ná—
l na to vykladatelé ukazují, že Pán o mel— leží 1. These.. 5, 4., až zableskne den života
kyněch a otrokyněch mluví na důkaz, že věčného a koruna slávy naší v bezpečnosti
ovšem i z nejnižších lidí , jenž žádných se ocitne Ap. 3, 11, i Petr. 5, d.
zvláštních vědomostí nabytí nemohli, mnozí
Recký text od latinského v konstrukci
pro život svatý spasení dojdou. Z toho pak se poněkud liší; latinský text případ co
Pán odvodí výstrahu a napomenutí, jak dále možný, řecký co skutečný vystavuje. Avšak
vece:
co do smyslu rozdílu nestává žádného, čte=
nie-li bud: hospodář kdyby věděl (o zloděje
42. Bdětež tedy, poněvadž nevíte, přibytí) bděl by, aneb=li čteme: hospodář
ve kterou" "hodinu Pán váš přijde. děd,“ kdyby byl věděl (o zloděje přibytí), byl by
To pak vězte, že kdyby věděl hospo= ovšem bděl, O bděních či strážech nočních
co částkách, na něž se noc rozpadala, viz

dář, ve kterou hodinu zloděj přijde,
bděl by zajisté a nedal by podkopati

výše 14, 25.

'

Origenes aliegoricky vykládá o vcházení
domu svého. dd.. Protož i vy bud'tež zlé nauky do domu duše lidské a o potřebě
hotovi, nebo ve kterou hodinu nevíte, stráže rozumu, proseb a milosti Boží, aby
zlodějkyně ta nepodryla stavby a nepohře=
Syn člověka přibude,
bila hospodáře v sutinách příbytku jeho..
Pán napomenutí své ku bdění parabo=.
Sličně poutá spojka tedy věty tyto 8
větami přodešlými, jak to Pán pro lepší na= lami vysvětluje, z nichž první má zvláštní
blednutí opětuje: Bdětež tedy, poněvadž ne= zřetel k apoštolům a jejich v úřadě nástup-=
víte, oe kterou hodinu Pán přejde. Poněvadž cům Vece:
vědí, že věci ty se stanou, ale hodiny a dne
nevědí, kdy přibudou, tedy ovšem potřebí
dě. Kdož medle jest věrný služe=
jest, aby bděli, aby jich den ten nepřipra=
bník
a opatrný, kteréhož ustanovil pán
vených a nehotových nezastihnul. Den ten
jeho
nad
čeledí svou, aby dal jim pokrm
soudný ještě může vzdálen býti, ale pro
každého člověka nastane soud obzvláštní v čas? 46. _Blažen ten služebník, kte
hned po smrti, kdež osud jeho věčný se roz réhož přijde. pán jeho nalezne tak či
hodne. Soud člověkh jednotlivých obrazem niti. d?, Amen pravím vám, že nade
jest soudu povšechného a osud celého spol=
ku lidského v jednotném členě se ozračuje.. vším statkem svým ustanoví jej, 48,
Nad to soud Boží v dějinách člověčeustva Pakliby řekl zlý služebník ten v srdci.
často propukává, an Bůh sílu a velebnost svém:. Prodlěvá Pán můj _přijíti; 49,
svou tytýž okazuje, ve zmatcích světa věci a počal by bíti spoluslužebníky své, jedl
své průchod a vítězství nenadále objednaje. pak by a pil s opilci, 50. přijde pán
l ty předchodné soudy mají své předběžné služebníka toho v den, ve kterýž se
lžeproroky a předvéstná znamení i. do. 2,
18.. 22., jež ovšem pozorovati a jimikbedli— nenaděje a v hodinu, ve kterou neví;
vosti a ostražitosti se vzbuditi dáti náleží. ,5L l rozdělí jej a část jeho položí
?-

"

a
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s pokrytcí;
zubů,

llíiatonš knew, zlá—ěl, Pííklad .věrného slušný;

tam. bude pláč a skřípot

zlé se chování.. Bezpečil se sluha tím, že
| bud' později teprv buď docela nepřijde pán
" jeho, jak i 0 dní soudném již za dob a
poštolských si lidé zlí a posměvačí praví-=
vali 2 Petr., 3, 4. kde jest příchod Páně
atd., veškerá; věci tak trvají, jak od počátku
byly atd.
Ale takového sluhu zlého zastihne dvojí

V konkretném případě Pán bedlivost po=
roučí spolu vysvětlujíc, v čem cpatrnost a
bedlivost záleží= Zámožní lidé, jenž mnoho
čeládky měli, ustanovili zvláště při svém na
čas delší někam Odcházení jednoho z čele
dínův za opatrovníka, aby nad čeládkou bděl trest: rozdělí ho lPán a část mu dá 5 po—
a. všem práci a stravu vyměřoval., Když Pán kryteí. Rozdělí slovo není tcli co oddělí, od
jeho navrátiv se naleza, že opatrovatel tak loučí či vyloučí 't. j. ze spolku služebníků
činí, jak mu byl poručil, blažen služebník svých; slovo řecké přísnější trest namítá:
ten, dí Pán. Netcliko dojde on _chvaly, rozdělí, rozpůlí, rozsekne, rozetne, protne,
nébrž, dí Pán, nade vším domem či jměním proteše jej 1 Reg. 15, 33, Dan. 2, 5. vkusy
hc pán ustanoví, na důkaz uznání svého a ho mečem rozseká aneb prořeže jej 2 Beg.
12, 31. a pilou přetře Hebrx 11, 36. Značí
odplatu za věrnost a opatrnost jeho.,
Otázka .fPáně, která k těm naukám úvod se tím úsudek hrozné'smrti, a prohlídá Pán
činí: Kdož medle jest věrný služebník a. o ku pokutám pekelný-in., Druhá pokuta jest,
patrný, má do sebe povahu želací a provo že mu dci část a díl, jenž mu náleží 3 po
lací, aby takových sluhův v hojnosti se na- , krytcí, to jest, odsoudí jej tam, kam líco
a 0= , měrci a pokrytci odsouzeni budou, totiž k
lezalo. Pořádek slov: věrný služebník
.
patrný naschvál volen, aby důležitost drn: věčným v pekle pokutám odpraví ho. Ca'sc
héhc přímětku (opatrný) ozřejměla, _Lukas ; čí díl značí osud Ecel.. 2, 3.0. Job. 20, 29.
místo pokrm či stravu klade (12, 42) míru 5.2..72, ze. Ap. 20, o. 21, s., kdež dí se, že
žita či pšenice, což na jedno vychodí;__za část jejich jest v jezeru, jenž ohněm a' si—
dob oněch netak v penězích, jako raději v rou plaje. Pokrytce zove lidi. zlé, nešlechet
potravách mzda se dávala. Prozírá těmi ně a nad míru. zašlé, nevěrné Bohu a Jemu
věcmi Pán, jak jsme pravili, k apoštolům a zpronevěřilé, tudy Lukáš 12, 46. dí: s ne—
jich nástupcům, rozdavačům tajemství Bo— oé-rcí díl mu udělí. Hříšníky po přednosti
žích ]. Cor, 4, 1. k opatrností a bedlivosti _ Job. 13, 16. des., 33, 14. pokrytci slují ana
jich napomínaje a slibuje, že služebník ten, poslednější místo zdá Pán se narážeti, an
jenžby'dle vůle Boží lidem dle potřeb je tam pokrytcové s ohněm věčně sžírajícím se
jich chléb slova Božího lámal (1. Cor, 9, spojují. Trest to hrozný! Proto napomíná
22. Luk. 12, 42), věčné slávy účastným u— Petr. 5, 2. n. paste stádo vám svěřenénepro
činěn bude, nebo očividně ustanovením nade mrzký zisk, ani jako pannjíce nade dědictvím
vsím statkem věčná sláva se .vyrozumívá.
atol. Al když se ukáže kníže pastýřů, vezmete
'll'ak dobrého vystaviv služebníka & od neporušítedlnou koru-nu slávy. O Skřipotu či
měnu jeho vylíčiv přichází k opaku a obratu skřehotu zubů 8, 3.2.
Ostatně z posledních veršův otcové svatí
jeho, k služebníku zlému. Paklíby řekl zlý
služebník ten: Prodlé-vá pán můj a počalby povinnosti představených církve vyvodili.
bití sluhy a jedl a pil by s opílcí. To jest: Nejprvé aby od Boha povoláni byli, jak
Když ale služebník -— tuto jej pro zlě po— tam Aron Hebr. 5, d. Druhé aby se za slum
čínání zlým nazývá —- ten zanedbal by služ' žebníky, ne za pány církve měli ]. Petr.. 5,
by své a mysle u sebe: Mešká pán a ne 3. Třetí aby věrni, čtvrté aby opatrní byli,
příjde tak brzo, začal by s čeládkou zle tna—' páté aby v čas rozdělovali a rozdávali po—
kládati, ji trýzniti' a soužití, sám ale ma— travu Boží.
holně a rozkošné sobě vésti: tedy Pán pře=
Tak Pán Ježíš ku bedlivosti a Opatrno—
kvapí jej a přijde právě tehdá, když nej sti ve službě Boží napomínal. Aby ale na=
méně se nada; ve slově počal by namítá se pomenutí ono tím hlouběji v mysli učeuí=
cpovážlivost toho počínání takového. Dvojí kův Jeho utkvělo, přičinil překrásné para-—
vadu nalezá pán na tom sluhovi svém, prvou holy, o nichž v následující hlavě svatý Ma=
nadužití vlády jemu propůjčené a druhou touš jedná..

lilatouš XXV, late,-Podobenstvš e desíti peuuách;
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Hlava XXV,
Í. Podobenství o desíti panncích, Jak 0 po
dělení služeb-níkův křívnami a 19. o počtu

oněch nemoudrých pěti panen se spatřuje,
že nižádně zásoby oleje sebou nevzaly. (Co

vulgáta čte, že šly naproti“ ženicha—ví a vte-=
s nimi činění. 317. O pořádku posledního
soudu, 34. o odplatě za dobré, M, 0 po— očstě, v tom dvě poslední slovajsou pozdější
kutě za zlé skutky..
nevhodný přípisek, anat se v lepších ruko=

pisech řeckých nenalezají. Pospaly obojí i
moudré i nemoudrě, jak to běh lidský a
příroda člověcká s sebou vede. Avšak při
stejném zdřímnutíynebylstejný u obou následek,
jak z dalejška paraboly vysvítá..

i.. Tehdá podobne bude království
nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše
iampy svě vyšly v ústrety ženichovi
a nevěstě, 2. ]Pět pak z nich bylo
pošetilých a pět opatrných. 3. Ale pět
6., O půlnoci ale křik stal se: Aj,
pošetilých vzavše lampy nevzaly oleje ženich jde, Vyjděte v ústrety jemu, 7.,
s sebou, el. opatrně ale vzaly olej vná'
Tehdy vstaly všecky panny ty a ustro=
dobách svých s lampami.
5. Když jíly lampy svě, & Pošetilé pak opat—=
pak prodléval ženich, zdřímaly všechny trnym řekly: Udělte nám oleje svého,
a zesnuly..

poněvadž lampy

naše hasnou,

9, Od—

pověděly opatrně řkouce: A snad by
Jest to druhé podobenství, jímž Pán k
se
nedostalo nám ani vání: jděte ra=
bedlivosti s strany spasení napominá. Prvé
ději
ku prodavačům. a kupte sobě. lil,
podobenství byl vzal v předešlé hlavě od
hospodáře a domostrojce či domořádce ; druhe Když pak šly kupovat, přišel ženich,
toto béře od panen na svatbu pozvaných. a které hotovy byly, vešly s ním na
V onom i v tomto podobenství mluví o nee svatbu a zavřiny jsou dveře., Til. Pen
nadálosti příchodu svého; ale nad to v drn-=
hem tomto podobenství béře důvod k bedlí= sléze pak přibyly také ostatni panny,
vosti a ostražnosti odtad, poněvadž tehdá řkouce: Pane, Panel otevři nám, 120
t. j. za příchodu Páně člověk nižádný toho, On ale odpověděv řekl: Amen pravím
čeho zanedbal, nebude napravitimoci. Vzata vám, neznám vás. 13, Bdětež tedy,
parabola ta z obyčejů svatebných oné doby, nebo nevíte dne ani hodinyi
'

avšak se docela podle nich neřídí, ješto Pán
tu nemluví o svatbě obyčejné,něbržoidealně
a vidinné. Ženich obyčejně večer s přátely '
svými či družbami Je. 8, 29. šel pro nově
stu, kterážto s družkami svými 11 rodičův
na něho čekala; obyčejně bývalo družic těch
deset. Pán pokládá, že družice ty šly na—
proti ženichovi, a že, an ženich prodléval,
pozdřírnly či spodřímaly a spoklímaly, bez
mála v předsíni u dveří, kdežto stolice kse-=
dění se nalezaly. Došed ženich vzal nevě=
stu s sebou, jenž ode družek vedena jsouc
za ženichem do domu jeho se ubírala., kdež
hostina s'vatebná ustrojena byla. Lamp či
světidlnic bylo potřebí, an svatební ti oby-=
čejové v pozdní večer se odbývali, Domní
vají se vykladači, že se lampy, o nichž řeč
jest, na rahnech či prutech v' miskách na—
cházely; čehož o své váze necháváme. To
však ovšem se pokládati musí, že družice
nádoby s olejeni'spolu při sobě nesly, aby
sobě oleje přiliti “mohly, kdyžby potřeba toho
vymáhala; 'a v tom neopatrnost a pošetilost'

Když byly ty družice panny pozdřírnly,
stal se o půl noci, t. j. v hodinu velice ne=
obyčejnou, pokřik, že se ženich blíží, ač
ještě bez mála dosti dalek byl, že se díl pa=
nen mohl odstraniti, aby sobě oleje nakou
pily. Nedalo se zvláštní poselství ku pan-=
nám od ženicha, ani blize jeho cpovídána,
aniž toho potřeba bylo, an svatebný hluk a
zvuk od dáli již slyšeti bylo a svatba sla-—
vně, nádherně a hřmotně se u Zidů odbý—
vala.. Při blížení se ženicha zvedly se panny,.
a pošetile nedosáhše oleje od moudrých od—
běhly, aby sobě u kupcův olej objednaly.
Bylo sice pozdě, ale kupecké sklepy ote—
vřeny byly kupovatelů se nadějíce;a ostatně
ideálná povaha paraboly takových všedenních
ohledů šetřiti nepotřebuje. Lampy bývaly
také trojknotě a tudy nediv., že olej v nich
tak záhy stravou,“ Ostatním-, slovům vyroz-_
uměti věc suadna' jest, aniž se baviti s ní
potřebí, .

'

Tím Více natalie na nás., abychom směr
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stát?, lala, kodcbcnstvi o desíti panně-„cit.

a smysl překrásné té paraboly krátce vyjáu
dřili. Podobne bude hpi při posledním soudu
lidem věřícím se to stane, co se pannám
přihodilo, Zenžch jest Kristus, nevěsta jest
církev, kteráž tuto po tom snažně touží, aby
chot Kristus ji přijal z údolí pláče do svaw
tebných komnat nebeských., Ap., 22, 13,
Pannamz“ se rozumějí všickni křesťané nveo
porušené víry; Zam-pa víru značí podle Zl.
118, 105., Svíee nohám. mým jest slovo Tvoje.

Všecky ty panny pozvání na svatbu, jak
ocividne jest, přijaly, an lampy přístrojily a
v ústřety ženichovi vyšly. Tím se rozumí,
že se tuv parabole jedná o křestanech t. j.,
lidech, kteříž víru v Krista ujali. Lampy
dostal každý na křestu, jakož se také při
něm táže kněz křesténce čeho žádás'? A
křesténec odvětuje: Víru., Ta víra a. spo-=

jená s ní milost Boží činí lidi pannami a
chotěmi Kristovými 2-Cor. il, 2., ana se
každá duše na křestu Kristu zaslibuje. D&
set je'st panen, poněvadž číslo deset určitý
celek znamená Gen. 31, ?., 41.. ]Lev. 26, 26.

Proto přikázání Boží desatero jest co obsah vůle Boží, proto desátek v Starém Zákoně
předepsán, an v něm takměř veškerý plody
zemské lBohu obětovány; proto v chrámě
Šalomounově deset svícnů místo jednoho státi-=
kového postaveno bylo. Olejjsou dobří skut

soud shromáždí, Kňk ten, jenžto vznikl při
příchodu ženicha, značí právě onen blabol
trub, jímž lidé obuzeni budou, jakož pak
obuzením tím se povstání z mrtvých nezna-=
čuje. Přestrojooám' lamp jest skonmání svě=
domí svého a ohledávání duše své, nějakéli
v něm jsou potravy světla věčného. l Cor,
4, 5. Moudré panny, .t. j. lidé, jenž s vírou
dobré skutky spojiti hleděli, tenkráte s dů—
Věrou v ústřety soudci & choti Kristu vyo
jdou, špatřujíce, že dosti oleje mají t.j. do—
s_ti dobrých skutků z lásky k Bohu vykon
naných. Ale ti, kteří nemoudrými . & poše=
tilými pannami slují, poznají, že víry své
nechali bez okrášlení, ustrojení a oživení jí
dobrými skutky, a že tak bez vniterné sva
tosti k soudci a choti svému předstoupiti
nemohou. Ale co má znamenati to, že se
tenkráte nemoudré panny ve své nesnází k
moudrým pannám obrátí, oleje od nich žá=
dajíce? To znamená nesnáz jejich a hle
dání pomoci v cizých zásluhách, aby jak tu
na zemi za života Bůh pro zásluhy jiných
člověkovi milostivým se prokazuje (Gen. 118,

24.), tak také tam nějak pláštěm zásluh jiných
světcův nahotu a bolest jejich přikrytí ráčil.
Ale odpovědí moudré panny: Aby snad nám
a' vám nedostalo se oleje, jděte raději“ kapra—=

ďavačům a kupte sobě, Slova aby snad nám
kové, jež člověk s milostí Boží působí. Mou-= i" nám se nedostávalo nemají se doslovně
drost a Opatrnost záleží ve spojování do— bráti, nébrž značí, že nemoudrým pannám
brých skutku s vírou, nacpak neopatrnost pomoci nemohou. Ovšem pak v den onen
a pošetilost v tom se spatřuje, když člověk hrozný, kdož. bude míti do sebe té chlouby,
víru dostatečnu býti se domnívá pro (losa-= aby řekl, že skutkové jeho postačí jej spa—
žení věčného spasení. Beze skutků cím mrtva siti? Dokonce pak že ze zásluh svojich
fest, jako tělo bez duše. Jak, 2, 26.. Proc "také by jiným uděliti mohl? Běda životu i
dle'voínžženicha jest čas, kteréhož se od mi— chvalitebnému, kdyby jsi Bože jej bez milou
losti Boží člověkovi propůjčuje, aby pokání srdenství ohledával, voce sv, Augustin. Hla=
činil a dobře číně zásluhy sobě shromá vitý ale smysl odpovědi té jest, že není teď
ždil, což každému člověku se do smrti u již času nových zásluh jakýchkoli se při
štědřuje. Pozďřz'mnutž značí, že druhdy také účastniti, an již doba nastala, o níž platí ona
dobrým, moudrým a opntrným vyvinouti se slova Ecel. 11, 3. jak strom padne, tak lem
udá, an. duch 'sice hotov, ale pleť chaba žetz'bude; smrt zavírá bránu k zásluhám,
26, co. jest; vlastně ale značí zesnutí toli aniž kdy více brána ta se po smrti člově=
co úmrtí, an jinak leč skrze smrt nebe= kovi otevříti dá, praví sv. Augustín.. Tenkráte
ské- svatby dojíti nemůžeme.. Ženich pak nemůž člověk, čeho tu znanedbal, nahradití,

co chot o půlnoci přichází t. j. vdobu, kdež
se člověk nejméně nadá, nastane mu smrt
a nastane světa skonání. Tudy v církvi o
půl nocí svatá bdění na modlitbách se ko—
návala a v řeholách některých dosavad se
konají; tudy také domnění ono, že Kristus
o půlnoci. přibude, jak právě tenkrát také
vysvobození z Egypta o půlnoci se dále
Ex. 10, 4. Sep., 18, 14. Průvodčí ženichovi
jsou andělé, jenž s Kristem k soudu při“
budou, lidi zvukem a hlaholem trouby "apo=
munův—z mrtvých zbudí 'a ku Krista na

ana zašla ho noc, ve kteréž člověk nemůže
dělati Je. 9, All.Nemůže tenkrát druh dru=
hevi oleje zásluh uštědřití, nébrž každý podle
toho, co tuto dobrého neb zlého sám činil,
souzen bude 2 Cor. 5, 10.
Tudy se těm nemoudrým pannám stane,
co dále vypravuje Pán. Když odešly kupo=
vat, přišel ženich, moudré panny vešly na;
svatbu, & zavříný byly dveře. Posléze příw
šly také ty ostatní, 'namoudre'. panny a_ pra-=
cely: Pane, Pane, otevře"nám. Přišly, když
již brána zavřína byla, přišly pozdě již t., j,

biaionš 252W, let —-3&_Fodobenstvi

o břivndeh.
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nehodnými se býti prokázaly toho, aby do žebníku totiž 24, 41. a pannách 25, l==ld.,
nebeské slávy přijaty byly. Nebo ačkoliv přičiňuje ]Pán novou parabolu () talentech,
od té doby, „co Kristus na kříži umřel, ote— kteroužto podobně nás k bedlivosti, ostraži=
tosti, pilnosti a k úsilnému spasení svého
vřelý se dvéře spasení věčného (8, ll.),
přece, když dokonán a doplněn bude počet se ujímání napoun'na= Vece:
vyvolenců Božích a když vejdou ti, kteří
tam vejíti mají, opět zavře se brána, aniž
M.. Jako zajisté člověk odcházeje
nápotom ti, jenž vně zůstali, budou vejíti
povolal
služebníků svých a odevzdal jim
moci. lDí sice písmo Ap. 21, 25., že se
vrata nebeského J erusal'éma nezavírají; avšak jmění svoje (tak jestvkrálovstvíBožím)„
to se vece jenom na označení, že tam jistá 15. l dal jednomu pět talentů, jinému
bezpečnost panuje, aniž nějakého nepřátel pak dva, jinému pak jeden, každému
ského útoku jest obávati se. Proto hned na
podle mohutnosti jeho a odcestoval ihned,
to vece v.. 27., že nic nečistého tam vejíti
nemůže,

_

Ale netoliko dvéře zavřený budou, né—
brž ' také Kristus hlasitě jim otevříti ode—
pře: Neznám vás, odpoví jim. Podobná od—
pověd již výše 7, 23.. přichází a smysl její
naočit jest. Chce Pan říci: neuznávám vás

za své následovníky, ješto jste dobrých skutků
nepíleli: neuznávám vás za své syny nevida
na vas znaku Ducha sv. a pečeti té, kteráž
od Ducha Božího dušem naznačena jest 2
Cor. l, 22. Ef.. 1, 3. 4, 3G.

„ Z toho pak všeho již odvětuje Pán:
Bďětež- tedy, poněvadž nevíte ani dne ani
hodiny. Bůh, voce sv. Augustin, přislíbil kaž—

dého dne pokání naše přijíti, avšak nezaručil
nám zejtřejšího dne, a milosrdenstvím Božím
se děje, když nevíme posledního dne svého;
skryt jest nám den ten, abychom každého
dne šetřili,
_ Sv., Chrýsostom rozdil této paraboly ode
předešlé o hospodáři klade stupňování býti;
v parabole

116. Odešod pak ten, kterýž pět talentu

obdržel, těžil jimi a získal jiných pět,
17.. Podobně i ten, jenž dva obdržel,
'vyzískal jiné dva., 18, Kterýž ale jeden
obdržel, odešed zakopal jej v zemi a
skryl penize pána svého, 19.. Po mnohém
pak čase přišel-pán služebníků těch a
skládal účet s nimi, 20.. lí přistoupiv
ten, jenž pět talentů obdržel, přinesl

jiných pět talentů řka: Pane, pět tan
lentu jsi odevzdal mně, aj jiných pět
nad to získal jsem, 21k Řekl jemu pán
jeho: Měhoděk služebnice dobrý a věr=
ný, že jsi nad málem byl věren, nade
mnohem tebe ustanovím; vejdiž v ra=
dost pána svého, %2. Přistoupiv pak i
ten, jenž dva talenty obdržel,řeklz—Pane,

dva talenty odevzdal jsi mně, ejhle jiné
23.. Veoe nm pán
jeho: Měboděk služebníče dobrý a věr=
ný, že jsi nad málem byl věren, nade
mnohem tebe ustanovim; vejdižv radost
pána svého, 24k Přistoupiv pak i ten,
jenž jeden talent obdržel, řekl: Pane,
vím, že jsi člověk tvrdý, žneš, kdež jsi
nerozsel a sbiraš, kdež jsi nerozsypal,
25. l boje se odešel jsem a skryl jsem
talent tvůj v zemi; aj tu máš, co tvoje
jest., %. Odpověděv pak pán jeho řekl
mu:. Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi,
že žnu, kdež jsem nerozsel a sbírám,
kdež jsem nerozsýpal; 27, měl jsi tedy

předešlé “služebník zlý a zpro— dva vyzískal jsem.

nevěřilý trestu podpadá, v parabole o pan
nách panny v pokutu nepadaji pro nevěru,
nebot olej měly, néhrž pro nedbalost a ne=
opatrnost, ješto se dostatečným olejem ne=
zaopatřilý. A známa jsou slova sv. oboře
Vel. v breviáři o tomto evangeliu na svátek
panen, kdež di: Často vás napomínám zlých
skutkův se střící a poskvrn světa utíkati,
ale dnešním čtením puzena se cítím lla"
pomínati vás, abyste i dobré skutky své s
velikou opatrností vykonávali, aniž v nich
přízně a libosti lidské vyhledávali, a tim o
vniternou chválu skutkův těch se připravili.
Nebo ejhle, veškero desatero panen byly
panny a přece jenom pět z nich do krá=
lovství nebeského vešlo atd..
Ještě připomenouti dlužno, že se celá
ta parabola o pannách přísněauzce ovlastně
tak řešených pannách, jenž panenství Kri=
stu zaslíbilý, vykládá, čehož, poněvadž samo=
zřejmo jest, tuto pomijíme.

dáti penize moje penězoměncůun a při=
šed já byl bych vzal, což _mojejest, .s
užitkem, 28, Vezmětež tedy od něho

talent, a dejte tomu, kterýž má deset
29, Nebo každému trvajícímu
Ku dvěma parabolám předešlým o slum talentu,

lt'lalouš uziv, all—so. Podobenství e- hřivnáeh,

čte řecký text prokopat zemí a skryl, ovšem
bez přejinaěení smyslu; zakopávati peníze a
kterýž nemá, i co se zdá míti, bude od-— drahotiny nebylo tehdáž neobyčejno a poře=
nato.. 30. A neužitečného služebníka kadlo o lakomci znělo, že sedí nad zakopa—
vrzte do tmy vněšné, tam bude pláč a ným zlatem Virg, georg. 2, 507.1len. 6, 610.
či že na zahrabaném zlatě líbá. Slovo mě—
skřehot zubů..
hoděk značí pochvalu služebníkovi udělenou,
Smysl slov paraboly tě na bíledni jest jako by řekl: Dobře to! Ze pán dlouho
a netřeba sc meškati s vykládáním. Věta meškal, dále se proto, aby služebníci tím
první (v, M.) nedovětna jest; dověta však lépe téžiti mohli; a výtěžba jejich tudy ne
takořka ze předešlé paraboly sem zaznívá byla náhodou nějakou nabytá, nébrž dlou
a my jsme hned v texté v závorce ji při hým vynasnažováním došlá. Nešlechemy' slu
činili, Snad lépe takto by se dala kratší žebník.,jenž ničeho nezískal, viní pána z tvr
měrou Věta doplniti: Neboťjest království dosti a příkrosti, jak to tehdá ovšem bývalo,

bude dáno a oplývati bude; tomu pak,

nebeské podobne člověku, jenž odcházeje atd.
Parabolou tou Pán nový důvod k bedlivosti
a ostražitosti uvádí a tudy spojka zajisté či
nebo parabolu tu ku předešlému napomenutí
váže. lDí Pán, že hospodář člověk sluhům
jmění odevzdal t. j. hotovost svou či hotové
peníze, jež chtěl, aby za nepřítomnosti jeho
v obchod uvedli. Rozdal sluhům podle man
tažnosti, moci, možnosti, síly, spůsobilosti,
schopnosti každého. Rozumí se netoliko
schopnost duchová, nébrž také veřejné pov
stavení služebníkovo, kteréž ovšem velmi na
větší anebo menší těžení a zisk vlívá; jiné
zajisté potřeby má veleknpec a jiné sprostý
řemeslník, a tam ten se sumou, jenž tomu:
tohle dobře pomáhá, zhola nic začíti nemůže.
Místo hřivny, kteréžto slovo širokého a ne
určitého jest významu, také u Luk.19, kdež

že otrokové vinu svou na “pána strkali, vý—
mluvu svou na pomluvu pána zaměňujíce a
každou žádost jeho za nadužívání moci vy
.-.—v_—

dávajíce.
]?říslovné „rčení: z'noutz', kdes“ ne
sel, sbírati, kdes ne—rozptýlz'lznačí přílišné,

neslušné a nespravedlivé požadování. Chce
říci ten zlý sluha: žádáš více nežli toběpři
sluší, an jsi muž tvrdé mysli, Pán tuto
- hanu, jíž sluha jej haněl, obvacuje v žalobu
na sluhu samého a z vlastního vyznání a
jednání jeho jej odsuzuje. Věděl jsi, že já
tvrd a příkr jsem? Tím více jsi měl pl'0=
hlédati k tomu, abys žádostem mojim vyho—
věl. ]Při dobrém a shovívavém pánu sluha
někdy si uvolňuje, ale tvrdého pána se Štítí

a bojí, aniž sobě jak tento služebník líný
hověti a dokonce zaháleti dovoluje. Le
nost jeho zvláště odtad vysvítá, že peněz
jiné slovo se nalézá, v českém ..překladě při" pánových ani penězoměncům nezanesl, kteu
cházejíc, překládáme raděj tuto u Mat. ta— říž za' půjčení hotových peněz veliké úroky
Zent, původní slovo podržujíce ve všech ja— spláceli.
zycích zobyčejnělé a ve všech přeloženích
() významu a záměru paraboly té není
slovanských položené. Talenty byly mnohé potíže; vesměs se v ní zavírá ta nauka, že
a hodnotou od sebe rozdílné; tedy také roz— každý člověk podle sil sobě od Boha udě—
díl ten, že jedni vykladatelé udávají hod— lených o spasení svém či o říši nebeské
notu jednoho talentu čtyry tisíce, jiní toliko pracovati a působiti má , sic jinak kdo itoho
čtrnácté set tolarů stříbra (v. 18, 24), Praví nečině mohutnosti a vlohy své od Boha udě
se v parabole, že odevzdav pán peníze slu lené zakopává jich neužívaje, ten velikou
hům svým tudyž a ihned odcestoval, o splín odpovědnost na sebe uvaluje a velikých tre
sobu, jakby těžiti meli, nepronesev se, né stů sebe hodným činí. Bůh zajisté na soudu
brž to svobodnémukaždého služebníka uznání jenom snažné a dělné sluhy odmění, líným
zůstaviv. Toho velikého zisku,- že zpěti pět, ale a zahálivým tresty veliké uloží a věč=
ze dvou dva talenty získali, nebude nám divu nými pokutami je soužití poručí.. Tudy se
ne, když povážíme bohatost tehdejšího ži naše parabola liší a různí od té, kterou Luk.,
vota v říši římské; úrokem předepsaným 19, 12. klade, kterážto sice naší parabole
bylo tehdá dvanácté ze sta, penězoměnci podobna jest, ale s ní není tožna, byvši jia
athenští brali .šestatřicet ze sta; ovšem nou- dobou a jinými okolnostmi povědína a
tedy okolnosti takové býti musely, že muž jiný záměr majíc. U Mat. řeč jest o darech
přičinlivý. ještě jednou toli vytěžiti mohl, přirozené a nadpřirozené, ale rozličným li
Z té chvály, které se sluhům dostalo, mů=» dem rozličné od Boha uštědřených, jakož
žeme pokládati, že všelikou snahu při vy-= také jeden pět, jeden dva, jeden jediný “ta—»
těžování svém vynaložili. Třetí ovšem vý-= lent obdržel; u Luk. řeč se vede o nadpři
slipky místo chvály zasloužil, zakopav místo rozené milosti Boží, o obrození skrze víru a
těžení talent páně, Místo zakoyoaljej o zemi, křest; a ta milost všechněm lidem společná,

Wateuš XXV, 14—30 Podobenství u hřivnáoh.

jelikož všem potřebna jest; tudy u Luk.
každý sluha jednu jenom minu obdržuje, &
všickni stejně se podělují. Okoličnosti také
jsou jiné u Matouše než tam u Lukáše. Pa=
rabolu u Lukáše Pán. pravil v Jericho, dříve
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Pán řekl: vejdi v blaženost svou, ač i tu
by přece blaženost ta velika byla. Jaká.
teprv se blaženost připovídá slovem blažem
nosti Pána samého! Bude, jak Písmo jinde
ji vyličuje, neuvadlá a neporušitedlná ll. Petr.,
než do Jerusaléma vjíždět. Parabolu u sv., 1, 4., již oko nevídalo, ucho neslýchalo a
Matouše přednášel po dotčeném slavném jenž na mysl nikomu netanula I. Cor. 2, 9,
vjezdu; i v jiných věcech se různí paraboly Radost ta jest náplň oslavy, jenž člověka
ty vespolek. Ač _různo'stinepatrný jsou, přece zvelebí. Na zemi radost nás navštěvuje co
hlavitým významem paraboly obé od sebe ; paprslek slunka na krátko do tmavé komo
odličny a odlišný jsou.
ry padší. Tam ale nevejde v nás radost,
Pán, kterýž odputovati hodlá., jest Kri— nébrž my do ní, tak že naším živlem, bude
stus, jenž do nebeské slávy odešel aodtam= a jí co vodami a co vzduchem obdáni budeme.,
ted se opět k soudu poslednímu vrátí, bude Zlému Sluhovi i tu jednu hřivnu odňal., Ve—
se člověky účty klásti; služebníci jsou lidé změte tedy, velel, od něho talent a. dejte
věřící a zvláště představení církve, spolu tomu, který má deset talentů. Podobně se
pracovníci Páně 1. Cor. 3, 9. a správcové v životě stává, an Bůh ty, kteří s dary a
pokladu jeho 1. Cor. 4, 4. Talenty jsou, jak milostmi ke své a jiných lidí spáse netěžili,
již zmíněno, darové přirození i nadpřirození, těchto darů a milostí zbavuje. I'Z'Cudyona
ješte Kristus co výplyvy bohatství svého přímluva Páně, Ap 3, 11. Drž co máš, aby.
Ef.. 3, 8. služebníkům dotčeným uděluje, da nikdo nevzal koruny tvé, Naobrát, kdo du,-=
rové tak .řečení darem daní, Darové ti dá— rův Božích dobře“ a svaté užívá, tomu zas
váni bývají podle moci t, j. spůsobilosti a vezdy více a více milosti Boží se rozhoju
schopnosti každého služebníka, k čemu pao ňují tou měrou, v jaké snaha a věrnostjeho
tří okolnosti a postavení zevnější, ve kte— postoupá, tak že se zdá, jako by lBůh ve=
rých se člověk řízením Božím nalézá. Zvlá— škery ty milosti a blaženosti, jichž nevěr
ště postavení v církvi rozumí se, je-li totiž níci pozbyli, na něho vylíval. Tudy se prac
kde apoštolem, učitelem, prorokem atd. Ef. ví v parabola: Dejtež talent sluhy lenivého
d, 11, Bůh přirozené vlohy inadpřirozené
tomu, jenž deset talentů má. Proto Pavel
milosti člověku odměřuje, avšak tím nijak Rom, 11, 12. 15. praví, že zavržením Zidů
v obor svobody a zvňie lidské nesáhaje, né= dostala se spása pohanům. Ovšem pak, vece
brž dokonale okres činnosti vůli lidské a sv. Tomáš, právem dostává ten, jenž měl
tudy pole zásluh člověku. volně zanechávaje., již deset hřiven, také tu jednu, poněvadž
Praví v parabole podvakrát Pán služební— světcové a světice Boží netoliko z vlastního
kům, prvnímu totiž a druhému: že jsi nad dobra radují se, něbrž ze všeho dobra, kte-=
mailem byl věren, nade mnohe-m tě ustano
réž kdy lidé provedli a ze vší blaženosti,
eim. Talentové sluhám udělení málem slují, kteréž jiní přátelé Boží požívají. Ostatně
pbněvadž veškerý _věci, jichž se nám tuto podobný výrok viz 13, 12. Na místo co se
na zemi z milosti Boží dostane, u přirov— míti zdá, čte text řecký prostě co má, tak
náuís budoucími dobry Rom.. 8, 18. nepa že slova latinského překladatele již výkla=
trný jsou. Odpověd či pochvala Páně stejně dem řeckých slov se býti shledávají. Kdo
zní i k tomu, jenž pět, i k tomu, jenž dvě zajisté něco má, ale toho neužívá, ten toliko
talentů získal, poněvadž Bůh nehledí na zdánlivě a napohledně věc tu má, skutečně
zvíci zisku, nabrž na snažnost a věrnost; tak žijíc, jakoby jí zhola neměl. —— 0 zen
oběma tudy stejná se tuto uděluje odplata, vnějších tmách a skřípotě zubů co obrazu
totiž vejití do radosti Páně či blahoslaven= pekelných muk již výše 8, 12—22., 13, 13.,
ství věčné. Ovšem blahoslavenství není u 42. pravenov bylo.
Svatý Rehoř Veliký vece, užitek z ta=
všech stejného stupně a stejně míry, nébrž
také podle zásluh a pochopnosti jest roze— iontů vytěžený k zásluhám o nebeské krá-=
ličné; () tom ale tuto Pán nemluví, nébrž lovství obracujíc: Dojde tehdá ku Pánu Petr
tam v podobné parabola u Luk. (19, 17.19. veda sebou Judeu, kterou obrátil. Přivede
atd,) V tom sobě všickni rovni budou, že Pavel sebou tak říkaje veškeren svět, jejž
všickni té blaženosti, kteréžto se uscbopu ku Kristu 'přivtělil, Jan Asii, Tomáš lndii
atd. Když tedy dojde toli pastýřů se svými
nili,--dosáhnou, aut každý tvor blažen jest,
když se-míra tužeb jeho výplní. Día Ve— stády před obličej Páně, což řekneme my
jdi e blaženost Páně, čímž svrchovaná bla bídní, jenžto se ku Pánu vrátíme prázní? _
ženost 'se značí ili. Petr. 1, 4, Nesmírně
Origenes spůsobem svým allegorickým
menší by blaženost ovšem byla, kdyby byl parabolu o taientech tuto vykládá o dobírání
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Matouš mv,

Sli—4:6.© posledním soudu

se smyslu písma svatého, Jeden talent jest
vyrozumění literního smyslu; dva talentové
namítají již nějaké zdání o skrytém pod lite
rou písmovou hlubokém smyslu; pěti hřiven
kdo dostal, ten ve veškeru hloub písma sva
tého a ve všechna jeho tajemství vniká.
Také se připomíná ode starých výrok
]Páně naší parabolo příbuzný; Buďte dobrými
penězoměncz't. j. těžte dobře 8 břivnamivám

od Boha propůjčenými.
Poněvadž pak ta odplata veřejně se při
posledním soudu díti bude, ač ostatně osud
každého člověka při soukromém soudu hned
po smrti se rozhodne, tudy Pán ku posled
nímu soudu přechází a jej místněji opisuje,

'3l. Když pak přijde Syn člověka
ve velebnosti své a všickni andělé s
Ním, tedy se posadí na trůnu volebno
sti své 32. a shromážděni budou před
Něj všickni národové.. il rozdělí je od
sebe, jako pastýř odděluje ovce od ko=
zlu 33. a postaví ovce sice na pravici
své, kozly ale na levici. 34. Tehdy
řekne _král těm, jenž na pravici Jeho
budou: ]Pojd'te požehnaní Otce mého,
vládněte připraveným vám královstvím
od ustanovení světa. 35. Nebo jsem
lačněl a dali jste mi jisti, žíznil jsem
a napojili jste mne, hostem jsem byl
a přijali jste mne, 36.. nah, a přioděli
jste mne, churavěl jsem, a navštívili
jste mne, v žaláři jsem byl a přišli

43, hostem jsem byl a nepřijali .jste
mne, nah a neoděli jste mne, nemocen
a v žaláři (jsem byl) a nenavštívili jste
mne., 44. Tehdy odpovědí i oni Jemu
řkouce: Pane, kdy jsme Tobe uviděli
lačného neb žíznivého neb hostem neb
nahého neb nemocného aneb vžaláři,
a neposloužili jsme'Tobě? 4:5, Tehdy
odpoví jim řka: Amen pravím vám,
pokud jste toho neučinili jednomu z
menších těchto, ani mně jste neučinili.
46, I půjdou tito do trápení věčného,
spravedliví ale do života věčného,
Mluvil Pán 24, 31. o příchodu svém,
avšak místněji ho nevylíčiv, nébrž tři para“
boly položiv, jimiž k ostražitosti, k bedlivo=
sti a připravování se na to druhé příští
. svoje vybízí, Již pak paraboly ty předeslav
vrací se ku příští svému a učí, že to slavné
příští Jeho díti se bude k soudu, kterýžto
soud místněji a takořka životně a živOpisně
vyličuje. Přijde ve slávě, jak již na dotčeo
ném místě pravil, v té slávě a velebnosti,
kterou měl dříve ustandvení světa do. l'i,
5. a kterou sobě utrpením svojím získal
Filip. 2, 8. 9,

Nebude

příchod Jeho "tako—=

vým, jakým byl první, nepatrným. Při prv=
ním příští božství člověčenstvem zastíněno
bylo, při druhém ale bude človécká nízkost
takměř od božství pohlcenou se zdáti. An=
dělé přibudou s Ním co stoupenstvo slávy
„lebo (.les. 6, l.) tihnouce bez toho k Tomu,
jenž věčná jest láska a věčná spravedlivost,
jste ke mně,
37,7..Tehdy odpovědí dle-= kteréž se nyní při soudu objeviti mají. Při-a
mu spravedliví řkouce: Pane, kdy jsme jdou andělé, aby svědky byli skutkův lidí,
Tě uzřveli lačného a nakrmili jsme 'To-= jenž souzeni budou, poněvadž jsou služební
be? Zíznivého a napojili jsme Tebe? duchové, poslaní lou pomoci těm, jenž spasení
obdrží Hebr. i, 14. Ovšem pak soud, jejž
38. Kdy pak jsme Tě uviděli hostem TPain
vynese, andělé provedou ve skutek a
a přijali jsme Tebe? aneb nahého a Spravedlivce do sídel nebeských uvedou 113,
přiodíli jsme Tebe? 39. Aneb kdy jsme 49, 16, 27.
Té uviděli nemocného aneb v žaláři a
l budou shromážděni k stolici dello
soudné
a převelebné veškeřž národové země;
přišli jsme k Tobě? 40. A odpovědé
nedí
všichni
lidé, abychom se nedomnívali,
král řekne jim: Amen pravím vám,
že snad Všichni lidé toho neb onoho pokoo

pokud jste to učinili jednomu z těchto
bratru mých nejmenších, mně jste uči
nili., di.. Potom řekne i těm, co na

lení toliko se před soud Jeho dostaví.. Vše.—

oka pokolení lidská, netoliko křesťané, nébrž
všickni všech národův lidé před soudnou
levici budou: Odejděte ode mne zloře— Jeho stolicí státi budou 1. Cor. 15, 52, Ne=
čenci do ohně věčného, kterýž připra— bude také tenkrát žádného národa, kterýž
nebyl slyšel kázaní _oevangeliu Kristovu
ven jest ďáblu a andělům jeho.. 42, by
24, 14. Rom. li, 25. Jakož druhdy pokoo
Nebo jsem lačněl a nedali jste mně jí lení israelská na dvě části se rozdělila 3.díl
sti, žíznil jsem a nenapojili jste nine, na hoře Garizimě, dil na hoře Ebola

asi

datově nnv, dll—ilo. © poslednim soudu,

se postavil Dent. 27, 12., aby tam požehná
ní nad dobrými, tuto zlořečení nade zlými
vysloveno bylo: tak soudce světa tenkrát
oddělí a odrůzní zlé od dobrých, jenž tuto
na světě společně bydleli. ]Dobří slují oeco
mí pro skromnost, poddajnost, nevinu, trpě
livost a prostnost; zlí se připodobňnjí ko—
zlům pro nečistotu, neplechu azvláštnívzdon
rovitost. Obyčejně barva ovec bíla, kozlů a
koz černa jest na východě a zvláště ve svaté
zemi; černá barva jest oznakem zlosti, bílá
znakem ctnosti. Dobří budou na pravici,
zlí pak na levici postaveni. Pravá strana u
všech národů za lepší, levá za horší se kla—
de, a pohané již obydlí neblaženců na levou
stranu kladli “Virg.den 6, 540. Na pravo
o elysíum půjdem, o levo pak se přechází k

nom ti skutkové u Boha cenu mají, jenž se
z lásky k Němu stávají. Aleuči také, že i
samo zanedbání dobře činiti postačuje, aby
člověk odsudku zlému propadl; nestačí zao
jisté v Krista věřiti a náboženství Jeho vy
znávati, ješte ani ti, jenž na levici jsou v.,
424., nemohou popírati velebnosti a pravdy
Jeho. Pravá. víra pravou láskou ustrojená
jest ta cesta, kterou khradu věčnéslávy krá—
četi dlužno.. Tudy církev katolická ani v
nejhorších bojích o víru dobročinné ústavy
zakládati nezapomínala, ano čím horoucnější
byla půtka o víru, tím vroucněji se dobro=
dějných skutku a ústavův ujímala.
Obrátí se napřed k těm dobrým a bla=
ženým, jenžto stanou po pravici Jeho, pou

lze/zbožových
pokutám.

něvadž Bůh vezdy jest sklonnějším k odn

A pravá

také

strana

dobrou, levá zlou v písmě sluje Eecl. 10, 2.
Pravice, dí sv. Tomáš Aquinský, značí vzne
šenější a povýšenější stanoviště, bez mála
vzdušné místo okolo Krista ll. 'l'he's. 4, 16.,
Levice značí místo neúhlednější, dolejší, a
snad zemi, se kteréž napotom zlořečenci se
v pekle octnou.
Když to odrůznění se bylo stalo, vece
sv.. Augustin, tedy se každému dobří nebo
zlí skutkové. 'samoděk namítati a na pamět

přicházeti budou a myšlení ta vespolekje
bud viniti bud zastávati budou Rom. 2, 15.
16., tak že každý již napřed sám soud nad
sebou vypoví, jehož napotom věčný Sudí po
tvrdí. Proto (enarr. in ps. Bd.) týž světec
vece: Vstup na soudnici mysli svoji a bud
sudím svým, stěsni tebe strach a vynikni
z tebe vyznání, a řekni Bohu: Poznávám

něvadž jim předek pro zásluhy patří a po—
platě než k odsudku., Nazývá je požehna—
nýmz', poněvadž dědičného požehnání se při-=
účastní Gal. 3, M. a všemi milostmi obrny-—
_šleni a opatření jsou., Nazývá je požehna—
nými od Otce, poněvadž všeliké požehnání od
Boha pochází, Vládněte, vece, královstvím
od ustanovení světa nám připraveným.. Oni
na světě činili království Ap. 5, 10. 22, 5.,

ale nekralovali; nyní kralujte, řekne jim, a
čeho jste naději měli, to skutečně ujměte,
Dí; královstvím od ustanovení světa t. j. když
svět ustanoven či stvořen byl, tehdá také
připravena byla blaženost ta, jenž se bla
žencům dostati má.

Ustanovena

a předzři—

zena ta blaženost byla již před ustanovením.
světa od věčnosti, ale připravena byla, jak
níže v. 41., neblaženost teprv se stvořením
světa, jak slova Páně tuto znějí; není zajisté
od ustanovení světa toli co před ustanovením
světa, a ovšem kdyby Pán byl o předřízení
a předurčení či predestinaci mluvil, jenž od=

nepravost svou a hřích můj přede mnou jest
oezdy, Sudí se králem zove tuto,. kteréhož
slova Kristus o sobě dříve neužíval, poně=
vadž již tehdá věčné království zařídí..
věčno jest Ef., l, 4., 11 P. 1, 20. byl by také
Rozmluva, kterou nyní Pán mezi sebou jiné předložky t. před užil. Leží ve slovech
a těmi, jenž souzeni budou, dobrými i zlými, těch myšlénka netoliko všeobecné přípravy
uvádí, nemá se doslovně bráti, jak se tuto království nebeského, nébrž- zvláštního říše
čte, nébrž Pán mluví příkladně, jednu toliko té pro-ně připravení 20, 23. Rom. 8, 29.,
věc a jednu část z celku vole; není však to
Důvodem blaženosti uvodí, jak již pra-=
žádná parabola ani allegorie, ana slova také veno, skutky milosrdenství z lásky ke Kri
věc samu v sobě zahrnují. Příkladně mluví stu provedené; nedí': lidé lačněli a dalijste
ty skutky milosrdenství přivodě co příčinu jim jisti, nébrž ladné? jsem já' a dali jste
odplaty neb odsudku, které se kokolnostem mně jisti, poněvadž, jak praveno, jenom skut'=
života obyčejným ale bolestnýma pomoci po= kové z lásky k Bohu činění věčnou do sebe
třebným odnášejí. Tyto ale a ne jiné skutky povahu mají a tudy věčné odplaty zasluhují,
uvodí, nejprve „aby důstojnost skutkův těch Nad to Kristus co hlava těla církve skutky
ukázal; druhé aby lidí ku proukazoVání jednotlivým údům téhož těla učiněné tak po
skutku těch povzbudil; za třetí aby těch važuje, jakoby „lemu samému se byly dály;
svých učeníku potěšil, jimž byl taková pro— Kristus žije v lidech těla církve ][. Cor. 12,
následování předpověděl a ukázal, jak vy= 12% Tudy se zachoval nepsaný __
výrok Páně
soce jich sobě váží. Ukazuje, že lidé všickni u Origena (in Math. 21, tom. 3.): Pro ne
dle skutků souzeni budou 16, 27., a že jew mocné nemocen jsem byl, pro lačná jsem lada

Matouš nav, 35—48, o poslednim soudu-.

něZ, pro žíznivě jsem žízníl. Příjžti hosta či Boží na nich zůstává a. neodehází od nich,
“zmínceJe“ poctíti, POčastcvati, pohostiti jej ovšem pokání činiti nebudou ; aniž také chen
a vším jej zaopatřiti, čeho mu potřebí jest, „.pekelný jich k dobrému povzbudí,jakož žádný
aby dolejší cestu vykonávati mohl, Navští— 1 oheň z trusek zlato nevyvodí. Církev všady
niti nemocné sluje se jim všelijak ke služ a vezdy učiia a učí, že pokuty pekelné věčně
!

bám propůjčovati; tudy přátelé Jobovi, ač
k němu přišli, ale poněvadž ani té nejmenší
potěchy mu nedonesli anaopak hořkost stavu

___
_—

trvají, posléze na synodě Trid, 4. sez., 14.
a & sezení can. 2. 5, Dokad člověk vně pe=

kla se nalezá, může pekla ujiti, ale kdo je

jeho bídného ještě zvoličili, negnavštc'm'lvalast (inou-tam vešel, ten musí vzdáti se všeliké

ně toho, jak pravili, přítele svého, aspoň ne
dostali povinnostem, jež k němu byli měii.
Když se obrátí k těm na levici, tedy
dí: chděte do ohně,jenž připraven ďáblu a
stoupencům jeho. Nevece: do ohně, jenže-cím
připraven jest, poněvadž Bůh lidem věčných
muk" nepřipravil, něbrž věčnou blaženost jim
ustrojil, ale člověk si je sám svým hříchem
přihotovil. Bůh neučinil smrti, voce písmo
Sep. 13., a chce, aby všz'ckni lidé spasení
byli l. Tim. 2, 4.. Tedy nedí: připraven od
Otce, ani nevece od ustanovení světa., an
peklo teprv co žalář pro odpadlce od Boha
ustanoveno jest. Zlo a pokuta za zlo nejde
z Otce a z rady Jeho věčně, nebi-ž z_díla lidí

naděje, žeby kdy odtad mohl vysvobozen
býti. Pro zbytí pekla, vece sv. Bernard, nej—
lépe jest často za života v myšlenkách tam
vstoupati a z považování trestů těch na pod
kání vse dáti.

Zivotové svatých a světic Božích nám
svědčí, jakou sílu a mocnost vyvírala slova
ta Páně, že co nejmenšímu činíme, Jemu čz=
nc'me; ano každodenně slova ta divy činí
miiosrdenství a lásky. Kristus jest iačen,
Kristus churav, to magickou a spolu nebe
skou měrou na mysli působilo a všecky
hnusnosti a protivnosti ve sloužení chudým
a nemocným přemáhalo, tak že králově, krám
- levny-a císařovny sobě za milost pokládali
nejobtížnější a nejošklivější práce při ne=
mocných zastávati moci a světu příklad síly
duchové nikdy nespatřované a netušené dali..
Pán často lačněl na zemi, ale v evangelia
tohoto slovech praví, že ještě lační; On sváe
zán byl ukrutnou měrou, ale tu praví, že
posavad cítí pouta ve všech, jenž uvězněni
jsou; trpěl a unýval a chřadl, a svědčí nám,
že dosud trpí ve všech nemocných, Ano
jak Salvian dí, Kristus jediný jest“ žebrák,

zlých a zlých andělů připraven oheň ten ďá
blu a stoupencům jeho. Ostatně jaký oheň to
jest, že jim i ďáblové ač duchové 'netěiesní
jsouce utýráni bývají, Pán neurčuje; víme
pak, že mimo obyčejný oheň-také jiných
ohňů stává, n. p. ve slunci, ve vzduchu,
ano i v těle našem se vzněcuje tytýž ohen,
jímž tělo chřadne a hyne Ač pak oheň
bude jinaký než náš tento obyčejný, přece
ovšem ohněm bude'žíravým, ale nesžírajicím.
Zdráhají se i dobří i zlí uznati, že Kri kterýž ve všech žebrácích žebře. Přesvěd—
stovi sloužiti-mohli, peněvadž k osobě Jeho čení to tak vládlo srdci lidskými za věku
jedině prozírají, aniž jim na mysl tone, že sv. Františka Assiskčho, že posýlaje bratry
činíce neb něčinfíce bližním., Pánu samému svoje na žebrání jim pravil: Běžte, rozmiií
činili neb nečinili. Dobří budou se div-ití, synové, o aimužnu, nebo tím poskýtáte vy"
že Bůh skutky jejich nepatrně tak cení, zií volencům příležitost, aby někdy na. soudu
ale budou se oymloucatz" a vinu od sebe od“ slyšeli: Co jste nejmenším učinili, mně jste
strkovati. Do ohně věčného, vece, jak tam učinili. Také čte se, že když mnich Mar-=
do života věčného; obojí věčno jest bez konce tyrius šel cestou a malomocence sebrav jej
Luk. 1, 33. Rovnoměrnost vymáhá, aby jak do kláštera stěží donesl, opat kláštera toho
život či blaženost věčna jest, také táž věči— všecky bratry svolal. Pojdte, pojďtež, bratr
tost o- mukách věčných se rozuměla., jak i Martyr donesl nám Jesu Krista nemoc-ného.
Ta byla poslední veřejná vyučování
jiná místa písma svatého toho naskýtaji 3,
12. Jo. 3, 36. Apůp, 10. Aug. C. 3321, 23. Páně větší a souvislá; nyní již dokonal pro
Jestliže Pán, vece Rehoř Vel. dial. 4, 44. rocký úřad. svůj a nastoupil úřad kněžský,
mor, 34, 16. 35. lichými věcmi vyhrožoval jal se totiž podstoupiti přehořkcu smrt za
pro odvedení lidí od nepravosti, tedy také veškero člověčenstvo. Ale než trpěl, přede—
liché věci připověděl pro vzbuzení jich ke š—lyjiné věci ještě, kterými ta oběť .leho za:
spravedlivosti. Zatracenci, nečinivše tuto za svěcena dílem, dílem předobrazena byla. A
dne, kdež člověk může pracovati Jo., li, 10., to v následující hlavě vypravuje svatý evan—
tam kdež noc jest a nikdo pracovati nemůže, gelista Matouš.
kdež milosti Boží se jim neuděluje, an hněv _

idaicuš akva,

t—llš...Řáu mluví o susvti své. vyžití drahé hasit.

w: 0.1:

Cel—Tia

Hlava XXVL
2—72.Předpovíďá Ježíš smrt svou, oníž3uu5,
Zíclé se radí a: k níž 6—13. vylžtz'm drahé
mastí připraven byl. Jidáš 14—16. zradítí

aými řečmi jen nauky za posledních dnů vy=
dané, jmenovitě řeči o slávě Jeho, v níž při—

jej slibuje. Pain ustanovuje po jeolění velí/co—
nočního beránka: 17—29. nejsvětějs? svátost.
Předpovždcí 30—35. zapřenž Petrovo, od—
chází do Getsemany 36—46., kdežse modlí..

Jidáš 47—50. jej zváží. Kristus jat ne
včasně 52?-'——56'.
a veclcn ku .Kaěfášoví, kdež

57w68. vyslýchán a potupen. Petr 69—75
jej zapíral a z toho se kafe.,

'

Zl.,l stalo se, když dokonal Ježíš
řeči ty veškerý, pravil učeníkům svým:
2.. Víte, že po dvou dnech veliká noc
bude, a Syn člověka vydán bude, aby
byl ukřižován. 3. Tehdy sešli se ven
ilekněži a starostové lidu na síň vem
lekněze, jenžto

sloui

Kaifáš,

jíti má, od nížto obrací se nyní k té, která
30 při smrti čekala, haaobě a potopě; ale
výklad předešlý zdá se lépe se spojitostí
srovnávati a obyčejnější jest. Dálo se to, jak
Sám Pán slovy: po dvou dnech velikonoc lgucle
naskýtá, dva, dni .před paschou ode všech Zidů
slaviti se mající t. j. dvanáctého nisana, mě
síce židovského, ješto čtrnáctého, když ku
konci den ten se chýlil a patnáctého nastá
valc, se pascha slavila. Poněvadž Ježíš v pá—
tek umřel, předešlého pak čtvrtku s učeníky
paschu slavil, tedy se to, co tu Matouš klade,

stalo v úterý. S tím shodují se ijiná udání
synoptiků, kteříž druh druha doplňují; v ne
děli Pán vjel do Jerusaléma 21, 1., v pon
dělí ííku zlořečil, v úterý dokonal učitelský
úřad a téhož dne také pravil věci ty, o něž

nám tuto běží., Co přeloženo jest slovem ve=
4. a ava——likenoc, sluje v řeckém, latinském a staro

dili se, aby Ježíše lstivě jali a usmr
tili. 5, Pravili ale: Ne ve svátek, aby
se snad rozbřoj nestal v lidu, 6, Když
pak Ježíš byl v Bethahii v domě Sin
mona malomocníka, 7„přistoupilak Nema
žena mající nádobu 'alabastrovou masti“

slovanském jazyku pascha, jenžto jsouc slovo
aramejské značí přechod Exod, 12, 11., pa
mátku totiž toho. že anděl zhoubce přešel a
minul israelity tenkráte, když veškero prvoa
rozeustvo v Egyptě pohubeno bylo. Slova
toho i Poláci užívají a ovšem také v starém
českém překladě se ualezá; aniž my se hoto.
drahé a vylila ji na hlavu Jeho, existe— docela odvětovati budeme., Trval svátek ten
lovalo 8.. Vidouce pak to uěeuíci, voz sedm dní, a čítáme-li k tomu také den před—»
lměvali se řkouce: K čemu jest útrata chozí, dou přípravy, tedy po dnů osm dálo
' se slavení jeho.
tahle? 9. Nebo mohlo se to prodati
Na den., o němž mluví tuto Matouš, v
za mnoho a dáti chudým. IG. Věda pak úterý, Páo obnovil předpověd-svou, kterou
to Ježíš dí jim: Proč hesnáz činíte byl dříve již 16, 21.. 18, 21. učinil o smrti
této ženě? dobrý zajisté skutek učinila svojí , aby učeuíci nenadále jí zastiženi nen
na mně; ll., nebo vždy chudé máte s byli a snad nějak u víře-svojí se nepomátli.
Jindy vůbec o “smrti své předpovídal času
sebou, mne však nevždy máte, 12, Nebo neudajo, nyní určitě- praví po dvou dnech,
pustivši ona mast tuto na tělo mé, ku ve čtvrtek. Místo času budoucího bude čte
pohřebení mému to učinila. ILS. Amen řecký text v pracsentě jest pascha. a vydán
pravím vám, kdekoli kázáno bude to jest Syn člověka; přítomného užívá. Pán času
evangelium po celém světě, bude přa— místo budoucího na dolíčení jistoty, jakoby
se to již skutečně dálo. Vydán jest nepřá=
veno i. o tom, co učinila ona ua pa telům
na ukřižování, to jest vydán jesvt od
mátku její,
Zidů Pilátovi Rímanu, ješto teokráto Zidé,
jak to po nových o tom pochybách jasně
Když Pán, vece sv, Matouš, dokonal řeči provedeno,. již pravomoci hrdelné zbaveni
ty veškery; všemi řečmi těmi rozumějí ně— byli., Tážemeali se: Od koho-vydán býti má,
kteří. veskera poučení Jeho a praví, že nyní nedocházílne odpovědi, ješto v]Páu vesměs
složiv takměř -—-—
smí-li takto říci se ——-úřad mluvil; ale ovšem Jidáše i Zidy a z těch
učitele počal se co velekněz lidského pohon ozvláště velekněžstvo na mysli měl. Praví
lení připravovati k dílu spásy a o tom učo“ se sice jinde Rom. 8, 32., že od Otce byl vys
níky svoje uvědomovati. Jiní sice slyší cashf— dán, jinde Gai. 2, 20. Ef. 5, 2.. 25., že sám
J

žid-i

datově Živí,

fi.-lé. dán míuví o'smeíi své. l'r'fyliíidrake sadaři,

sebe vydal, avšak tu ani jednoho ani drn
hého nedotýká, nebrž jak patrno o vinném
a hříšném vydání mluví. Ostatně zřejmo, že
věta a vydán bude Syn člověka nezávisí ode
slova víte, nébrž samostatně se povahuje.
Pán věci tv domluvil, ll praví sv, Ma
touš: Tehdy sešli se' velekněží a starostové
lidu na dvoře knížete kněžského Kazfáše.
Tehdy, téhož úterka a snad též hodiny, když
Kristus

věci ty na hoře Olivetské k učení—

kům pravil. Sešli se ku poradě o té zále
žitosti pro ně tak důležité po druhé již nyní:
po prvé Jan.. 11, 47. uzavřeli smrt Jeho, nyní
také násilně jetí Jeho, A,hodlali co nejdříve
skliditi Ho, ale jim vadily svátky,. Proto pra—
vili: Ne ve svátek, aby se rozbroj nestal..
Svátkem či dny svátečnými zovou celé to
osmodnoví, kterýmž se pascha slavila. Na
svátky mnoho lidstva zevšad se do Jernsa=
lěma scházelo, mezi nimiž Kristus Pán měl
mnoho přátel, ozvláště pak mezi Galiléany,
kteří každé doby Jej zastati a hájiti Ho byli
hotovi. Tudy se obávati bylo, že by se jim
to. věc zvrhnouti mohla a Ježíš pomocí lidu
z rukou jim mohl vyniknouti. Později, zrádce
nabyvše, Opět úmysl svůj proměnili.

Sestá—

vala rada nejvyšší z veleknězů t. j. přednost
rodin kněžských s ' veleknězem v čele, ze
starost národa a ze zákoníkův; posledních
tuto Matouš pomíjí , ač někteří rukopisové
řečtí slovo to čtou vz Lukáše 22, 2. aMarka
14, i. je přejavšei Rídil to Bůh, že právěna
velikonoc Kristus za lidi umřel, aby množ
ství národa a takořka celý národ byi svěd
kem Jeho smrti, a aby Zidé poznali, že be—
ránkem velikonočním od Starého Zákona na
značeným byl Kristus Ježíš.
Schůze ta, ve kterou se nyní velerada
shromáždila, byla mimořádná a tajně se se
šli rádcové, avšak nebyla to, jak se někteří
domněii, privátná a soukromá porada, nebo
se dí, že ustanovili se, zaradil-i se, že zůstali
na tom, aby Krista jali. 'li'akě spatřujeme
je tak jednati, jakoby o věcech těch byli v
obyčejném sezení ustanovili. Usnešení to
bylo usnešením veliké rady, jak Matouš bí
ledně namítá a tudy nemohlo býti výplyvem
pokoutného nějakého jenom sezení. Aniž
také na návěští a zprávy rabínů a thalina-=
distd, na něžto se tu vykladatelé, jenž osou=
kromém a privátněm nsnešcní mluví, odvov
lávají, co dáti můžeme, poněvadž z pozděj—
ších dob pocházejí, když chrám již dávno
zbořen byl a poněvadž sobě vespolek od
porny jsou. Ve dvoře či síni- oelek-nězově'

sešli se, ješto asi přede čtyřiceti lety, když
jim právo hrdelné odjato bylo, z obyčejného
radiště odstěhovali se a nejiž ve čtverhranné

u chrámu kobce, nébrž v městě se k řadě
sbíhali, na místo vázáni nejsouce. Tudy vi—
díme, že se tentokrát v paláce. velekněze
Kaifášc shromáždili, Kaifáš, jenž celým jmé—
není Josef Kaifáš sloul, od Valeria Grata,
vladaře palestýnskěho, ok, i.. 25. veleknězem
učiněn, an Anáš či jak jej Josef Flavius
nazývá Ananus s dustojenství toho složen
byl. Kaifáš biskupoval po všechna léta Pi=
látova ve svaté zemi vladařem, ale nedrahně
po odchodu jeho skrze Vitellia leta 36. p.
Kr., s úřadu složen byl. Byl ánáš tento
tchánem Kaifášovým a z toho se dá vyšvět=
lití, proc za Kaifáše ještě u veliké vážnosti
byl a jméno velekněze nosil.
Tak velerada o bezživotí Páně se zasá—
zela, Sv. Matouš ji ale mimo pustiv vypra
vuje o sličném skutku, o pomazání Páně v
Bethaníi v domě Simona malomocence. O té
mazbě nemalé zabíhají otázky, Nejprve co
do času Marek 14, 3. n. sice sesMatoušem
shoduje, ale Jan., 12, l. praví, že se dále
šest dní před paschou, ješto Matouš a Ma
rek dva dní před oněmi svátky ji kladou.
Avšak již sv., Augustin a po něm jiní—pozo=
rovali, že Matouš a Marek úhrnkem a su
movně si vedou, k času neprozírajíce. Dříve
o tom pomazání nekladli, poněvadž se jim
do osnovy jich potřebným býti nevidělo; po=
tom ale dostavkem a dodavkem to, co se dříve
již stalo, kladou, poněvadž příběhu toho do=
tknouti k označení příležitosti, jakou Jidáš ke
zrádě povozem bykpotřebno se jim býtividělo,
Druhá otázka jest, kdo byl ten Simon
malomocný avbyla-li to stejná s oním u Luc
káše 7, 26. Simonem fariseem osoba? Jiste
jest, že Lukáš 7, 36.0 jiném pomazání mluví,
jenž mnohem dřívěji se staloatudy otázky té
se docela tu lišiti můžeme. Avšak přece
zdá se nám, že Simon, o němž Matouš mluví,
byl příbuzen Lazarovi, Martě _či Marii, an
Lazara za stolem seděti spatřujeme. A tudy
také to žena, jenž pomazání konala, byla bez
mála Maria Magdalenská, sestra Lazarova a
Martina, dříve .sice hříšnice _.byvši, ale již
dávno se na pokání davši a v skroušenosti
skutek ten ěinío Malomocným Šimon sluje,
že druhdy malomocným byv snad od Krista
zdraví obdržel; tudy právě u něho jakožto
u muže sobě oddaného Ježíš se zdržoval.
Někteří ale se domnívají, že někdo z předků
jeho malomocenstvím poražen byl aže odtad
příjmení to na rodu potom utkvělo.
Třetí otázka „týká se té rozliěnosti, že
Matouš a Marek o pomazání hlavy, dan ale
o pomazání toliko nohou mluví. Di zajisté Jan
12, 2.: María vzavsvi libru drahé mastí pom
mazala nohy Ježíšovy, Ale to SV. Augustin,

Řůaiouěnavi, lala. ifiníiĚ drahé masii,

voly u Židův a jiných národů mastmi se
upravovaly a teprv potom pochovávaly Gen..
druhý druhou část klade, aniž tím popírati 50, 2. 26. Marek 16, 1. Lukáš 23,56. 24, L
chtěje části té, které byl pominul. Jan hod Jan 19, 40. Di Pán, že smrt Jeho tak jista
laje ozviáštní té ženy k Ježíšovi úctu a lá' jest a tak blízka, že žena ta jako tušíe a
sku 'osvčdčiti vypouští obyčejné pomazání předvídajíc ji Ho byla pomazala pro pohře=
hlavy a praví jen o tom, co zřídka se stá— bení Ho, Což mohla,- to učinila; předešla p0=
valo, o pomazání nohou., Matouš a Marek mazat těla ma'/w ku pohřbení., Ona sotva,
ale chtějíce toliko o příležitosti Jidášovi k věděla, proč tuto úctu právě nyní Kristu
zrádě dané mluviti, řeč vedou toliko o po= Pánu prokazuje, ale se puzena cítila Duchem
mazání hlavy, poněvadž k věci jejich nezá— svatým ji vykonati. Kristus nádheru tu sobě
leželo na tom, jestli hlava neb nohy poma= učiniti dopustil neproto, že nádherou a slá-a
zány byly, na tom ale všecko záleželo, že 'vou byla, nébrž poněvadž jí úcta a láska se
mast drahá byla, což také přidávají, an tím projevovala. Chudé máte mzdy mezi sebou.,
právě lakomství Jidášovo podněceno bylo. vece Pán, ale “vimenevezďy máte. Nemáte
Pomazání dále se od nejnižších služek, kte= mne totiž takovým spůsobem mezi sebou,
réž napřed ruce a nohy vlažnou vodou umyv abyste mně osobně zevnějšími věcmi se pro=
še na hlavu, bradu a druhdy také na nohy půjčovati mohli. Očekával by člověk, že Pán
mast vylily, nádobu ovšem napřed roztlouka řekne: Chudé má ona vezdy okolo sebe a
nuvše; načež se údy pomazané utíraly, aby vezdy jim sloužiti může; ale Pán obrací
čalouny po zemi rozprostřené se neposkvr— slova na apoštoly, poněvadž oni domní=
nily. Dále se pomazání takové obyčejně, když ' vali se, že se jim odnala příležitost dobře
se zasedalo k stolu, dříve než jídla se do činiti, an mast ta za tři sta denárů, asi
nášela, Praví evangelista, že přistoupivši žena sedmdesát tolarů Marek 14, 5. prodána a
vylila, nádobu alabastrovou masti drahé na. ' peníz odtad stěžený chudým dán býti mohl,
hlavu Páně., Alabastr či úběl jest kámen bílý Pán učně své se ženou tou v jednotu slu=
perlového lesku a nádoby na masti byly o čuje, an se oni mimo Jidáše úmyslem svo=
všem z počátku z alabastru, nápotom ale jim skutku jejího přiúčastnili. Lásku svou
každá nádoba s drahým olejem alabastrovou k chudým, dí Pán, může ona vezdya po
sloula, ač vezdy pravý alabastr měl největší celý svůj život provozovati, ale úctu a' lá=
cenu, poněvadž se domnívalo, že v úběle se sku ke mně ne vezdy t. j. jenom tentokráte
mast ta nejpřesněji zachová= Sv. Jan 12, 3. proročim a náznačným spůsobem na jevo
vece, že celou libru masti vylila a on iMa dáti může.. Tou odpovědí Pán spolu svým
rek 14, &. praví, že byla mast ta z nardy učeníkům něžné návěští uštědřil, že již jistě
pravé veledrahé. Narda jest bylina o dlouhé smrt Jeho se blíží, an Maria Duchem svatým
jemné, duté, přímé, na hoře nahé lodyze, vedena jsouc ku pohřbu Mu službu poslední
jenž na vrchu pupeny vyhání a v klasy žene, prokázala. Co Jidáš haněl, to Pán chválí,
ze kterých vzácná mast, mast tená klasová ano ještě nad to vece, že skutek ten po ce=
se vydobývá; mast, která se z listů dochází, lém křesťanském světě se ohlašovati bude,
méně vzácná jest.,
Vyplňuje se ustavičně předpověd tato Páně;
Jak vidíme, vzala žena z úcty k Je všady čte se o ženě tě a o lásce-její ku.
žíšovi mast nejvzácnější. Zamrzela ta veliká Pánu. O mnohých velikých skutcích králův,
útrata některé nčeníky Páně. K čemu ta knížat a vojvodů nemluví se, vece sv..Chry=
útrata ? pravili; nebo mohlo se to prodati za, sestem, že ale žena tato mast na Pána u
mnoho a dáti chudým. Vlastně dle Jana přítomnosti dvanáctera učeníků v domě Ši=
12, 4. rozmrzel a rozreptal se nad tím Jidáš mona trudOvce vylila, to všickni po světě
lakomstvím poseden jsa, načež i druzí uče= velebí.. Po tolika stoletích nezahasla památka
nici domnějíce se, že věc ta Pánu obtížna její; Peršané, Skytově, Britani, Mouřeníni,
jest a prostému, nedrahému, nenákladnému llndové a Sarmaté ohiašují a rozšiřují, co
životu jsouce navyklí, s ním snad, ani zlého žena ta soukromí učinila. 'I'ak hanějednoho
nepomyslice, nébrž o chudé skutečnou péčí Jidáše naproti staví Pán chválu všech náu
pojati jsouce, shodovali se. Ovšem neprohlé— rodů a všech věků. Skutek ženy tě v církvi.
dali ani špinavého lakomství Jidášova, aniž svaté veliký vliv ozvláště na okrasu chráf
pochopovali symbolického děje toho. Když mů, kapel a obřadů vyvírá;' sic jinak by
ale Pán jejich nesnadnění-se poznal, pravil mnohý blouznivec mohl křičeti, že všeliká
jim: Proč obtížná jste ženě tě ? proč ji ka— ozdoba věcí svatých a těch, kdež Kristus
liby děláte? proč ji znepokojujete? Ona do ve svátosti bydlí, chrámů zbytečna jest a
brý skutek učinila pro pochování mne. Mrt že ovšem raději člověk veškeren majetek,
poukaZGValna to nám z předešlých kapitol
známou povahu evangelistův, že jedenjednu,

idatonš židlí, 24—25, Pán- šežiš slavi nasel-iii.,

ŠŠŠ

všem; ale ty člověčejednomyslný, vůdce můj
a známý můj, který spolu se mnou sladkých

jehož se vzdáti může, toliko na chudé má
Vydávati o okrasu domu Božího zhola se ne
staraje. Ještě vidi vykladači v reptotu Ji—
dášovu naznačenu povahu světa, jenž člo=
věku, když -pobožného života se podjímá, toho
všelijak zabraňuje.. Leč obraťme zřetel k
drámě tě světodějně, jenž zradou Jidáše
počíná.

požíval krmí.
Příčinu a příležitost ke zrádě dalo Ji=
dášovi pomazání Páně, vykonané od Marie
Magdalské a to jí proti nářkům Jidášovým
ode Pána hájení. Nebo vece Jan o Jidáa

'

šovi 12, 6., že byl zloděj,

Odešel on ]: ve—

lekněžim, zůstav v Jerusalémě, když. Pán
do Bethanie se odebral. Co mně chcete
dáti? vece. Viděti z těch slov, že lakom
ství byla ta příčina, za kterou se k zrádě

14. Tehdy odešed jeden ze dva
nácti, kterýž sleul Jidáš lškariotský k
veleknězům 15, řekli jim: Co chcete
mně dáti a já vám Ho vydáni? Oni
pak ustanovili jemu třicet stříbrných.
316, A od té chvíle hledal příležitosti,
aby Ho vydal. 17. Prvního pak dne
přesnic přistoupili učeníci k Ježíšovi
řkonce: Kde chceš, abychom připravili
Tobě paschu? 18, Ježíš ale řekl; Jděte

uchýlil,

Záhada

mnohé

výklady

psycholo;_.>;ická= že

se

Ji—

dáš až k samolibé zrádě Páně zavésti dal,
nalézala.

Domněli

se Zlé-=

kteří, že ten zrádou chtěl Pána k zalo
žení království přinutiti; jiní, že se jenom
ubezpečiti- hodlal pro budoucnost, aby jist
byl ochrany od vysoké rady, kdyby věc s
Kristem na choboty vyšla. Jiní opět si to
vykládají, že již tolikrát Pána beze všeho
Páně
se mu zdálo vědomí, ano i tušení
do města k jednomuarcetejemu: Mistr ošuliv,jaki tentokrát
klam svůj skrytě provésti
praví: Cas můj blízko jest, u tebe sla nadái se; k lakomstvi se přivtělila- jakási
viti budu paschu s učeníky svými, 19. pomsta i hněv pro naděje svoje zklamané,
][ učinili nčcníci, jak přikázal Ježiš a an slyše několikrát Krista o smrti mluviti
připravili pascha. 20. Když pak byl musel vzdáti se čáky, že by Pán říši veli
večer, stelil se dvanácti učeníky svými., kou světskou ustancviti a on, Jidáš, něja
důstojenství v ní dojíti měl. Tudy se
21. A když jedli, řekl: Amen pravím kého
v zaslepenosti a zarytosti své jako opráv=
vám, že jeden z vás mne vydá. 263. ll něna cítil —-jak každý hříšník výmluvy a

zarmoutivše

se velmi počali každý z

nich řikati: Zdali já jsem, Pane?
011 pak

odpověděv řekl:

vytáčky svoje chová ——
aby zrády Páně se
podjal. A bez toho -—-—
jak zas jiní mu pod
kládají ——myslel, že Pán toli divů azázra=

23.

Kdo omočí

kův učiniv a tolikrát nepřátelův léček a
úkladův ušed i tentokráte ze záloh stroje
ných snadné vynikne. Mohl pak tím nepo=
zorovaněji k radě ujíti, poněvadž měšec no
sil a obstarával věci k živobytí všech apo
štolů potřebné a velikonoční slavnost mnoho
péče vymáhala. Sv. Lukáš 22, 3. pravi, že
satan vešel v Jidáše, nevešel tak, aby i tělo
jeho opanoval, ale ovládl mysl a celou duši
jeho. Taková totiž jest nešlechetnost skutku
toho, jehož se depustil, že jenom ze vnuk—
nutí ďáblova povstati mohla. Ce „později
vece Jan 13, 27., že ďábel vstoupil do Jidáše
,;po eečeři, to se slyšeti musí v ten spůsob,
že ho znova a důrazněji poháněl apodněco—
val, aby nyní již ten skutek zrády Páněpro
vedl. Týž sv. Lukáš na dotčeném místě dí,
že Jidáš se smlouval netoliko s velekněžími,

se mnou ruku v mise, ten mne vydá,.
24.. Syn člověka sice jde, jakož psáno
jest o Něm; ale běda člověku tomu,.
skrze něhož Syn člověka vydán bude;
lépe by bylo jemu, by se byl nenarodil
člověk ten. 25. Odpovídaje pak Jidáš,
jenž Ho vydal, řekl: Zdali já jsem., Miu
stře? Di jemu: Ty jsi řekl.
»..—
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Tehdy, když totiž byl Jidáš viděl, že
mu peníze nšly, po nichžto dychtil. Avšak
nesmíme slůvko tehdy velmi tlačiti a na ně
naléhati, poněvadž, abychoin věc tu znova
opětovali, sv. Matouš časův adob méně šetrn
jest., vezdy více k věci prohlídaje. Snad také
chce jenom poukázati na protiva, že žena

cizá pro Kristatoli

vynakládá a jeden ze

dvanácti vyvolených jeho apoštolův, domácí
a čeledín jeho jej za sumu mnohem menší
než ona mast, stála, zrazujea prodává, Nebo
vece písmo Zalm 54, 13.: Kdyby nepřítel
,se byl..,prott' mně pozámflzl, snesl

bych to o=

l

|
|
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ale i S náčelníky stráže chrámové, která. zLe—

vítů sestávala; dovolili Rímaně, aby chrámu
Levité jenom ostříhalL Co mně chcete dáte" a
žradím vám Ho. A oni mu podali t. j. vy=

dali, vyplatili, odvážili třicet stříbrných t.
j.. třicet siklův či statěrů, asi třicet tolarů
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Rdatoněnavi, lie—25, san iežíš slavi násobné

stříbra. Přihlídá při tom sv. Matouš k Za
chariáši 11., 12. kdež věci tě předpověď se
nalezá. Siklu sice již v obyčejném životě se
neužívalo, ale podle něho vezdy ještě se pe=
čítalo. Josef egyptský za dvacet stříbrných
ode bratrův prodán byl Gen. 37, 38. Třicet
stříbrných byla náhrada za otroka, kterýž
od cizího vela usmrcen byl Ex. 21, 32. V
tom se právě podlest Jidášova zjevuje, že
za tak chatrný peníz Pána svého zraditi
mohl; ale i tuto zlá vůle, ač neráda, vy
plnila vyšší úmysly, nebo tím se předpověď
.ona Zachariáše 11, 12. 13. vykonala, De=
kládá sv. evangelista, že odtad Jidáš vyhle—
dával příležztosti, jakby Krista vydati měl,
aby He totiž někde soukromého nalezl, kde
by Ho lid chrániti a brániti nemohl.. Zatím
ale ]Pán, jak se podobá, celou středu soua
kromí v Betha-nii strávil, až vzešel čtvrtek a
nastal den první přesnic.
Prvního dne přesnio, voce sv, Matouš,
přistoupili ku Pánu učeníci řkouce: Kde
chceš., abychom přihotovili tobě pascha jisti?
Dnem přesnic zvala se velikonoc, ješte dle

Ex. 12, 15;posedmdnípřesně chleby seje'lly
a veškeren kvas od prvního do sedmého dne,
po celé totiž trvání té slavnosti, vybyt avyo
meten býti musel. Kdožby jedl kvašené od
prvního dne až do dne sedmého, zahyne duše
jeho 2 Is-raela. K dotčeným sedmi dnům pe
zději přibyl osmý, poněvadž celý čtrnáctý
den nisana k slavnosti pro uklizení kvasu
počítán. Již večer od BB.na 14, ozvláštními
obřady odbývalo se uklizení to, ač ovšem do
poledne 14. nisanaještě se kvašených chlebův
užívalo, načež po 12. hodině dle našeho pečí
tání veškeren kvas a cokoli kvasněho bylo,
se Spálilo, aby tak i možnost zákon přestou—
pití se zmařila.. 'l'udy také Josef Flavius osm
dní přešnic či paschy čítá. Byla slavnost
ta první a hlavitý svátek 11Židův a z jara
připadala na plnoluní měsíce nisana, kterýž
z části březnu, z části dubnu našemu odpo-=
vídá. rl'rvala, jak praveno, po sedm dní od
ld. do 21., nisana a počínala se západem

vají "sleva tehoveškeři téměř národové pod
světem, Také s tíží jest obejíti se beze slova
toho, paněvadž mnohého pochodem času vý
znamu došio. Znamená. zajisté pascha buď
slavnost večerní svátku teho, hud beránka,
jenž při ní toho večera se jídá, bud celou
tu slavnost a veškerý oběti s ní spojené,
Když sv. Matouš dí: v den první přesnío
otázalz' se Km'sta:

kde chceš, abychom při“

pravili Tobějistí pascha, tedy bíledně pře-=
sníce čas, pascha beránka velikonočního zna=
mená,
'
První clen přesnic byl onen den. 14. ni"

sana, jenž trval od večera ve středu do ve=
čera ve čtvrtek, jak jsme již zmínili.. Odpe=
ledne dne tohoto ve čtvrtek po večerně oběti,
která o hodinu dříve než jindy se dála,pří
pravy k hostině paschálně se konaly., Bev
ránek se zanesl do síně chrámové, tam hee
spodář jej zabil, jak naň řada přišla, kněz
krev vystříkal na oltář, části k oběti určené
byly spáleny a beránek domů nesen. To
se ve čtvrtek mezi dvěma večer-orma t., j. k

večcrou, když se den schyloval, dále, načež
jídle strojeno a hostina upravena byla. Těm
hož dne, když zašel na večer čtrnáctý den
nisana a nastal den patnáctý téhož měsíce,
ve čtvrtek totiž na večer, také Pán s uče—
níky svými paschu slavil v zákonitý čas a
zákonitým spůsebem, Toma nás zřejmě učí
tři syneptikově, kteříž jednohlasně praví,
že prvního dne přesnic v týž den, když
přišlo eabžjeti beránka Lukáš 22, 7. Marek
14, 12. "Pán se svými něeníky

k jedení

be-—=

ránka zasedl. Matouš 26, 17. 20. Polo-
minulá slova zabíjeli š'ovovberánka toho dne,
jak dí sv. Marek 14, 12. a že slušelo, na'le
želo šoa dne toho zabíjeti beránka, jak dí
sv. Lukáš 22, 7. zří k obyčeji a jsou důka—
zem, že Pán téhož s jinými také „Zidy dne
pascha slavil. Poněvadž tenkráte Zidéastre—
nomického vypočítání o íásách luniných ne“
uzívali, tudy počátek neveluní ode dvou
strážcův či svědkův se ohlašoval; na to se

rezňatými po horách k tomu již připravený

slunce, když Vden čtrnáctý přecházel do pat— mi po všem kraji ohněmiznameníonastalém
náctého, an Zidě dni “svoje s vyjitím hvězd nevolení dále, že nápotom o začátku přes

začínali od večera k večeru je počítajíce,
Slujc ta slavnost pascha či pésach t. j. pře
chod, kteréhož jména, ač o něm již výše
praveho., výklad autentický klademe z Ex.
12, 26, n. Kdyžby řekli va'm synové vaší:
Jake' jest toto náboženství? dite jím: Jest

nic, kdy nastanou, neshody nebylo, an dle
novoluní na jiste soběplnolunívyměřitimehlh
„ Proti tomuto určení, že Pán spolu se
Zidy zákonitým časem a spůsobem pascha
slavil, namítají se místa ze sv. Jana, jenž

prý očividně tomu učí, že _lPán o den dříve
obět přechodu Hospodinova, když pomáhal do— než Zidé paschu světil, bud' ževsám o své
my synův israelských v Egyptě. Slova pa— njmě dnem předešel, bud' že Zidé z jaké“

scha užívají sedmdesátci v této formě, ač koli příčiny o den později svátek slavili.
hebrejsky vlastně pesach sluje, k ústům ře-= Avšak ta místa sv. Jana, blíže—li k ním při—
ckým slovcc připůsobivše. A v “té formě uží hlědneme, nedekazují toho nikterak, že by
Evaug. sv Mei
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diatouě Sídlili, léta—25., Pán Ježiš slaví pusobit..

byl Pán o den spíše velikonoc slavil. Nebo
co Sian dí 13, L, že přede dnem slavným
velikonočním Kristus své milovala, do konce
pouti své je miloval, načež o večeři se jedná,
to nikterak nevadí náhledu našemu o záko
nitém slavení paschy ode Pána; slovy těmi
zajisté Jan bud' nezměnné a nepodvratné
trvání lásky Páně naznačuje, bud raděj říci
hodlá, že Pán do večeřadla přišel ještě před
západem slunka a tudy ještě před začátkem
patnáctého nisana, Ani to, co se u Jana
dále 13, 29. o kupování věci k svátku po—
třebných praví, nepřekáží tomu. domnění, že
Pán skutečnou hostinu paschálnou držel.. Den
lb. nisanu byl den se čtvrtka na pátek, byl
den příhotovný, den přípravný či přípravek
pro sobotu paraskeva t. j. pátek., Tak slovo

aby se neposkvrnili, než aby jedli pašehu,
to proto nemůže vaditi, poněvadž pascha ne—
toliko beránka velikonočního, nébrž také on
byčejné za sedmera velkonočních dnů hody
obětní čili chagigu znamená, kteréžto hody
že se slavily, z nejednoho místa Dent. 16,
2. 2 Chron, 35, 8. patrno jest. Ovšem pak
na kterýkoli den velikonoční se poskvrniti a
tudy seyspolečné hostiny vzdáliti museti ka—
ždému Zidn, nadto pak fariseům, nepříjemno
přicházelo. Není tedy žádného nesvoru mezi
Janem a synoptiky co do paschy ode Krista
Pána slavené.

A tudy není příčiny v roz—

divné hypothesy vydávati se, že bud Kristus
o den dříve paschu slavil, buď Zidě o den
později hostinu tu odbývali.. Ani k té ani
k oné domněnce příčiny nemáme a všecky
to řecké napadne-vů u Marka 15, 42. se vy= opory, o něž stoupencové těch podmínek. se
kládá den připravování, jenžjest předsobotný: epírají, křehký, niěcmny a pavučinny jsou,
jakož pak v církevně mluvě paraskevajiného brány jsouce z thalmuda a povahu časů po=
neznačí leč den před sobotou či pátek a ti zdějších na věk Kristův přenášejícc. A ovšem
ovšem bělmem poraženi jsou, kdož slovo pa tedy také obyčej Řeků,. sloužiti sv= liturgii
raskeva o každém dní před nějakým svátkem kvašeným chlebem, základu žádného nemá..
tlumočí. U Tertulliana jej. ld. adv.Marcion. Nad to se sv.Polykarp, jak z llrenéauEus.
4, 12. Pseudo-lgnatia Trail. 9. slovo para-= b. e. 5, 24. viděti, na Jana odvolával, že
skeva o jediném pátku se užívá. Byl—li Pán spolu se Zidy za jednou svátek paschál=
'
však pátek, jak jisto jest, tedy ovšem do. ný slavil,
13, 29, mohlo se jídla nakoupiti, To poně
Toho tedy prvního dne přesničného při
kud z Ex. 12, iS. viděti, kde se práce jídla stoupili k Němu učeníci, dějíce: Kde chceš,
týkající na dni ty dovolují. Mnohem zřej abychom pas-chu připravili Tobě? Kde? táží
se. Bylo zajisté vJerusalémě nesčíslné množ
měji to vysvítá z obyčeje“ a .Židů platného
a v zákon vešlého, podle něhož nikdá dva ství se shromáždilo a smrt Jeho ustanovila
dnové odpočíváni po sobě nenásledovali, po byla knížata lidu; tudy se jim snad nemož
něvadž k svěcenía odpočívání patřila hostina, no zdálo hostinec nějaký najíti. ][ odvětil
v sobotu sobotná,vpaschu paschálná. Robert Ježíš: Jděte do města t. j.šerusaléma, ovšem
Dujický dí: inter traditiones plurimas, quas bud' v Bethanii aneb na cestě se nacházeje.
senes Judaeorum superstatuerunt traditionibus Bylo to ve čtvrtek ráno, když Pán dva uče—
Dei,istud quoque statuerunt, ut si diem ante níky, apoštoly Petra a Jana Luk; 22, 8=-»l3.
sabbatum, quam sextam feriain dicimus, conti— do Jerusaléma poslal k jednomu, k muži
geret esse 15. mensis, non celebrarent solemni— totiž známému, jenž Krista i apoštoly dobře
tates, sed differentur in sequentem diem sab— netoliko znal, ale jim také přál. Pán ho
bati, difficile et incommodum esse dicentes duo nejmenuje; za to jej opisuje tak, že ovšem
sabbata continuare atd. Připadl—lisvátek v ne vyslaní apoštolé tudíž jej poznatimohli. Ne=
děli tu pravilo se: svátek ten zapuzuje sobotu. ho jak. místněji Marek 14, 13. 14. Lukáš
Když ale svátek, jak velikonoc v naš em případě 22, 10. dějí, pravil jim, že když do města
roku smrti Páně, připadl na pátek, tedy se vcházeti budou, potká se s nimi člověk žbá'n
říkalo, že sobotou vyzdvižen jest svátek, 'Jl'en foody nesa, a u toho člověka, mají Pánu pan
kráte nastalo jen polovičné dne vyzdviženého schu přihotoviti. Tím netoliko jméno nahra—
svěcení, t. j. hostina sice držána s počátkem ženo bylo, nébrž také apoštolům o vševě—
dne toho večír po západu slunka, ale rána doucnosti Páně nový důkaz dán a ovšem oo
napotom a odpoledne užito ku přípravám. zřejmělo apoštolům, že netoliko smrt Páně,
pro sobotu a k jiným potřebným života za nébrž veškerý věci k ní se odnášející a sní
městnáním, jak na to Rupert Dujický souvislé Božím řízením upravený byly. Mnoho
a po něm důkladné Pavel Burgoský ukázal; druhdy a tom se hádali, kdo člověk ten byl
ta pak sobota, poněvadž na ni cást větší a proč Pán jména jeho zatajil a nevezdy se
svátku přenešena byla, sloula sobotou velikou. ubránili vykladatelé při tom lichých domněn
Co ještě Jan 18, 28.. o fariseích dí, že ne—, nek., Tak zajisté někteří neprávě smýšleli,
vešli do praetoria či do radnice'pohanské, že Pán jméno zatajil pro zrádce Jidáše, an

řídímeuuu, nasi
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. Pán deště-slavi paseku..

leže neb sedě ve svátečných oděvech na di=

přece víme, že Jidáš při večeři s apoštoiy

stoloval.,

vanech sličné spořádaných,

Muž ten, jejž ]Pán jim označil, „byl jak
praveno jistě učeníkem Páně a nebyl nezá—
možen, jak ono z pojmenování Pána mistrem,
toto z velikého a dobře upraveného oečeřaa
dla se spatřuje, jež Pánu Ježíšovi postoupil,
Nebo velel Pán vzkázati mužovi tomu:
čítal či mistr dz': čas můj, doba moje blízka
jest, u tebe budu odbývatz' pascha s učni svýe
mi; a slova ta působila tak jak tam 21, 3..
Marek 11, 6. Lukáš 19, 35. při oslici a o—
slátku, o jejichž dovedení k sobě Pán dí:
okne-Zi nám někdo něco, odpovězte: Pánjich
potřebuje'a hned pmpustí je; Podle starého
podání se večeře dála v domě Marie matky
Marka evangelisty a dům ten na hoře Sion
ské se posavad ukazuje a jest nyní vně zdí
městských; jest tam nyní moschéa, dřívetam
byl chrám křesťanský Sionským vůbec ina-=
zývaný. Velel Pán říci.: čas můj blíže/hjest.,

ačkoli

snad bec-—

ránek stoje s holí v rukou jeděn býval po=
dle Exoti, 12, M.,; nebo předpis ten sice tou
liko ku prvnímu jedění beránka v Egyptě
se potahoval, ale mnozí jej i později zacho»
vávali.,
Můžeme-li

víru pozdějším

zprávám

žil.-=

dovských učenců přidati, tedy spůsob, jaa
kým se hostina paschová slavila, tento bez
mála byl: Začátek se učinil požehnáním
vína prvního kotlíku, z něhož napiv se ho
spodář jiným podal, a potom ruce umyh
Donesl se ted stůl a na něm se postavily
hořčiny zmíněné, přesné chleby, charoset,
beránek a jiné maso obětmi, Tedy zasedli
či zalehli za stůl a jedli hořčiny ty v autě
namáčené.. lPravíme zaseďlí raděj; nebo zdá
se některým vykladatelům, že sice za starší
doby Zidé k stolu zaléhali, ale za dobylPáně
že již zavládl obyčej při stolování seděti;
as ten jest doba smrti, kteráž Jemu od slovo ležení že tenkráte již došlo významu
Otce ustanovena byla a tudy nepřišla náho sedětz“jako latině slovo recumbo. Pak se
dou. Bylo to pro muže onoho vyznamenáním četla haggada či ona část pisma svatého,
a vyznačením, že Pán k Otci odejíti maje která o vyjití z Egypta jedná, načež druhá
právě u něho a nikoliv u jiného něhoho hod číše byla nalita, při jejímžto kolování na o=
tázku jinocha přítomného hospodář o příčině
paschálný slaviti hodlal.
Jak se dva vyslaní učeníci o přípravu slavnosti tě a o významu jednotlivých jídel
rozdělili, nevíme, ale z pozdějších dob se vykládal; po té se žalmy 113., a 114..(čidle
nám známost o tom zachovala, čeho ku pří vuigáty 112, a MB.) zpívaly, Opět si myl
pravě takové potřebí bylo. Musel beránek hospodář ruce a nastala večeře, jedly se přec
připravený do chrámu veden a zabít býtl, sné chleby,: charoset, beránek a jiné maso.,
při čemž se zpívali žalmové 113—118., a Po večeři hospodář umyv ruce říkal modlí-=
krev beráukova od kněží do zlatých nebo tbu, po kteréžto třetí kodík, kodíkem po
stříbrných čiší chepona a před oltářem vyu žehnání zvaný se ualívai a všem ku pití se
kropena byla; musely pohotově býti přesné podával; na to druhá část halelu (to jest
Zahn 115—118.dle vulgáty na..-nz)
se
chleby, hořké byliny a charoset t. j. jídlo
z hrozinek, skořice, ííků a datlůl složité a zpívala a hostina čtvrtým koňíkem se skon—=
zaoctělé. Všecko to mělo také zvláštní svůj čilá., To jsou hlavití nákresové té slavnosti,
význam; beránek značil přechod či mimo— v jejímž popisování ale učenci židovští'ne=
chod anděla zhoubce , přesnice znamenala docela se shodují a kterážto sotva se všemi
východ z Egypta, hořčiny či hořké byliny těmi podrobnostmi ode Pána se vykonávala,
jako jsou křen, štěrbák, třebula a j., namí= jinou povahu a jiný směr do sebe majíc než
taly památku přestálých v Egyptě hořkosti; tam, dokud ještě Zákon Starý v plně moo—
charoset, jenž od skořice červenou barvu ob nosti trval, aniž, jak nyní, jinému řádu mia
sta postoupati-maje.. Při obyčejné židovské
držel, představoval cihly, o nichž lsraelité
v Egyptě pracovati museli, Beránek dřev= pasše radost převládala, tuto ale u Pána
cem křížmo prostrčen a ve zvláštní v zemi smutek opanoval duše všech apoštolů, an
vykopané peci pečen byl. Méně než deset jim byl pravil, že již nedlouho s nimi obce-=
a více než dvacet osob nesmělo se paschy vati bude. Reči také, jež Kristus Pán vedl,
jedné přiúčastňovati a před začátkem noci nepotahovaly se k slavnosti židovské, nébrž
nesměla se hostina počíti. Pán s apoštoly k Novému Zákonu hleděly. Nade všecko
sám hostinu tu držel, ješto je toliko za kněze ale ustanoiení velebné Svátosti dalo slavno=
nové úmluvy ustanovil, k nim toliko posled sti té povahu dokona jinou, než tam v Sta=
ními svými přikázáními směřoval a je toliko rém Zákoně bývala. V čem ale Pán Ježíš
za svou rodinu považoval 12, 50,1Ex, 12, B.; od obřadů, jež nám učenci o mnoho později
Maria Panna bez mála s jinými někde jinde napsali, se odchyloval, nedá se určití, ponča
ženami svátek ten odbývala. Stolovalo se , vadž evangelisté všeho, co' se dále, nedotfu—
\

nee

slo

nelení vvn, temně. lián Éežíě slaví meets.,

kají, úhrnem toliko věci vypravujíoe, a po— podstoupiti a největší důkaz lásky, velebnou
něvadž ohledu na čas a hodinu při svém svátost, zůstaviti hodlal. Co se tenkráte v

vypravování neberouce na mnoze s tíží ve
srovnalost se uvádějí. Těžko tudy pořádek
a postup“ jednání a dějův při posledníté ve—
čeři Páně udati. Vidí se některým vykla
dačům, že místo umývání rukou po první
číši obyčejného zastoupalo umývání nohou
ode Pána předevzaté, kterýmžto se Spolu
ono učeníkův o přednost hádání ukončilo
Lukáš 22, 24. Jan 13, 1. Lukáš zajisté
zdá se na dotčeném místě dostavovati toho,
čeho byl dříve pominul, což tedy dříve také
se dále, a tudy užívá částic: stala se pak

božské útrobě Jeho dále, kdož to vysloví?
l na učeníky to nesmírný dojem učinilo, an
všickni se zarmoutila" a počali každý z nich

říkatí: Zdali já jsem, Pane? Zármutek
jejich nepovstal jenom odtad, že Pán jejich
měl zrazen býti, nébrž také z nedověření
sobě samým, an každý z nich myslel, že
snad Pán nějaký kel a zárod takové zrády
v srdci jeho spatřuje. Tudy počali najed
nou či jak po sprostě se říká, jeden přes
druhého tázati se, dílem aby nevinu svou
osvědčili, dílem aby nějakého upokojení sebe
také, Fředpovídání zrady a celé to s „lidé,—=z úst Páně uslyšeli. Pán na jejich doléhavé
šem vyjednávání dálo se mezi první a dru a společné otazování odvětilamístnějizrádce
hou číší, když byl Pán s učeníky zasedl k určil, an vece: Ten, jenž se mnou omočz'l
stolování; načež pokrmův dotčených, přes ruk-u v míse, ten mne zradí. Tím slova jeden
ných chlebů, beránka, charosetu atd. poží z nás místnéji určuje. Slova jeden .z nás
vali. Následovalo ustanovení nejsvětější svá mohla se potahovati na veškery učeníký,
tosti a vznešené ony poslední řeči (u sv. ačkoli zde nepřítomné; tu Pán dí, že jeden
Jana k. 13—17.) to veškero slavení skončily. z apoštolů, jeden, jenž s Ním stoluje, jenž
Jiní jinak pořádek ten sestavují, o čemž na omočíl e míse, zradí Ho. Ale slovy těmi
svém místě řeč bude.

Podle toho také roz—= ještě nevěděli, že Jidáš míněn jest, an vši—
suzují otázku, zdali Jidáš velebné svátosti ckni do mísy sáhali a hořčiny ony v octě,
přítomen byl, čili nebyl. Zdá se totiž mno () čemž výše jsme“ pravili, sobě namáčeln

hým, že do, 13, 26. 30. Jidáš zanechal ve
ěeřadla již dříve, než beránek velikonoční
jisti se počal, poněvadž skýva ta, o níž se
mluví, před oaléváním druhé číšea před
jedením beránka, ovšem tedy před ustano
vením veiebné Svátosti se ode Krista dá
vala. A mohl-liž Kristus, táží se sstoupenci
domněnky tě, to činiti, cc církvi činiti zapo
vídá, nehodněmu totiž dáti přesvatého tela
svého a posvátné své krve požívati? Ale
jiní, jak Cyprián, Chrysostom, Jeroným, Au
gustin, domnívají se, že Jidáš přítomen byl
při rozdávání “velebné svátosti a svatokrá-=
dežně těla a krve Boží se přiúčastnil; vedou
je k tomu ozvláště slova Luk. 22, 21., kdež
Pán právě dokončiv ustanovení

(Apoštolé tudy ještě nevěděli, koho by Kri
stus míniL) A. tu Petr, jemuž nesnesitedlno
bylo to v nejistotě trvání, namluvil Jana,
aby se nejblíže jsa Pána otázal, koho by
Pán mínil. Je. 13, 26. I řekl Pán: Ten
jest, komu podám skývu omočene'ho chleba.
A dal skývu tu mimořádně, dříve než se jí

jiným dostalo, Jidášovi, Jan, ač Pán po
tichu bez mála ta slova byl pravil, poroz—
uměl tomu. Jidáš toho nezaslechl, a aby od
sebe důmnění odvedl, sám osmělil se tázati:
Zdali já jsem, misi-ře? Ne přetvařováním
již, nébrž raději a více hněvem a rozlícením
pobuzen a pobouřen jsa to pronesl, jak i' ze

slova obyčejného mistře či učitel-i viděti, an
velebné svá—= druzí byli šetrnějšího a uctivějšíbo slova

tosti přidává: Avšak ruka zrádce me'ho se
mnou jest za stolem. Toho Iny tuto osvé váze
necháváme, an na svých místech u Lu—
káše a Jana o tom ještě mluviti přijde.
Když tedy za stolem,. Seděli, zarmoutiv
se Pán příčinu zármutku Svého vyslovil na—
před Vůbec, potom pak znenáhla místněji,
aby tak nešťastníkovi ku pokání, druhým
apoštolům k upokojení posloužil; sám pak
na jevo dal, že dobrovolně ve smrt za spásu
lidstva se vydává. Jeden z vás mne zradíi
vece. Nejmenuje ho ještě jménem, aby ho
nezahanbil, pověsti jeho dobré šetře. Pra
vil to bez mála právě po tom nohou umý=
vání, jímž lásku svou jim vyjevil; pravil to,

když největší skutek lásky vykonati, smrt

Pane užili. Když pak Pán mu odpověděl:
Ty jsi praozl, to jest: Tak jest, tudy, zdá.

se některým, odešel Jidáš, uslyševnad to
ještě slova Páně:

Co činže-', učžň spěšné. JO.

13, 27. Avšak, ještě i tenkrát než odešel
Jidáš, výstrahu mu dával Pán řka: Syn člo—
věka sice jde, jakož psa'no jest a Něm., ale
běda tomu, skrze něhož zrazen bude; lépe
kdyby se nebyl narodil člověk ten. Jde, dí
o sobě, jak o Ne'm psáno,

t. j. přijímá. (lo-=

brovolně, co Mu Otec odvěčně pro spásu
lidskou uložil Luk. 22, 22. Tím ale, že se
v tom na smrt se vydání Páně úrada Boží
spatřuje, nevyjímá se zrádce od viny, nébrž
veškerá ta nepravost nesmírnou tíží svojí na
něho naléhá. Tudy Pán dí o něm, že lépe

Matouš Xitlll, ddwžd. ustanovení nejsv. s štestí:

kdyby se nebyli narodil; tak veliká pomsta
Boží na něho přijde! Předvídai zoufání a
zátratu jeho, že hledaje zisku přijde k věč
nému potisku, jak v staré básni čteme a
tudy tak mluví, aniž chtěje vůbec čeho o
tom říci, zda uchytí lepším jest než zátrata,
o čemž ve středověku se nesnadili. ]Praví
pak Jan 13, 14. n., že po skývě té vešel d'áp
bel v srdce Jidášovo t. j. docela jej opano
val, an dříve již Jan. 13, 2. byl posedl ho.
l_Právějako druzí apoštolé obdrževše Ducha
sv. po Páně z mrtvých vstání, když na ně

3411

také mezi vykladateli katolickými, ovšem ve
věcech

měně důležitých

aneb

docela nodu—=

ležitých, nesnáze trvají., Počínajíce od ne=
snad menších musíme hned připomenouti, že
Matouš a Marek sice čtou když večeřela"či
když jedli, ale Lukáš 22, 20. a Pavel. 1. Coro

lí, 25. o kotlíku mluvíce praví, že to dále
se po večeři; odkud zavírati můžeme, že se
ustanovení svátosti stalo, když byli již po
jedli, avšak stůl ještě odstrojen nebyl, čehož
také církev v kanoně se drží. Dále slovo
požehnatz' či dobrořečiti střídá se se slovem
dcchnuv pravil: Přijměte Ducha sv., nápo— díky činiti; z čeho průvodce jest, že obojí
tom na letnice plnější měrou ho dostali, tak se dále, i díků činění a chválení Boha iže
d'ábel dříve již osednuv srdce Jidášovo, ná hnáni toho chleba a vína, jenž se zázrača
potom se ho docela zmocnit,
ným spůsobem v tělo a v krev Páně proměw
Příprava, která se dále ku pasše, obra—= niti měly. Chléb, kterýž tehdá se jedl, nebyl.
cuje se vhodně ku přípravě ku přijímání jiný leč přesný, malý a tenký, našim oplat
nejsvětější svátosti. Nejdříve máme tázati kům podobný, jak ho Zidé za velikonoci po=
se, jakou měrou ]Pán chce od nás přijatbýti žívali. Toho tedy požehnal, jako i hned to=
a tím zpytování svědomí se znamená. Muž, též nad vínem v kalichu učinil. Zepože=
kterýž žbán vody nesl a apoštolům večeře hnáni či dobrořečení to dvoje nad chlebem
dlo ukázal, značí, že z Ducha sv, a z vody a nad vínem zvláštní do sebe mělo význam,
ohrozeni býti máme kn sv. příčasti přistu— patrno ztoho, že všickni evangelisté toho
pujíce, a že pramenové živé vody z útroby výslovně dokládají, jiných obyčejných při té
nám téci mají Jan. 7, 38. Večeřadlo veliké slavnost-i modliteb a díkůčinění pomíjejíce,
znamená prostranné srdce, láskou rozšířené; Ač pak požehnáním tím nedála se ta pro=
chleby přesné značí jistotu mysli i, Cor., 5, měna chleba v tělo a vína v krev Páně,
7. $.; hořké byliny namítají, že s pokáním, nébrž slovem Krista všemohútným, přece ži=
skroušením a s pláčem nad hříchy přistou— vlové ti,. chléb a víno, požehnáním oním k
peti máme.. ]Bedra přepásaná, jak tam druh zázrakům neviditedlného řádu milosti Boží
dy Ex. 12, H. předepsána byla,značí-útrob'u posvěcení a. ustrojení byli. Chléb ten přesný
bud' rukama bud nožem Pán na dvanácté
všech zbrodní &. náruživostí zlých prostou:
dílů
rozlámal a každého z apoštolů jednou
hůl v rukou znamená, že pocestníci a pouto
nici jsme, ubírajíce se z Egypta t. j. svět-a částkou podělil.
tohoto do země zaslíbené, do nebeskéříše. -—
Ustanovení nejsvětější svátosti dále se
teprv, když již obrazně hostina byla přede=
]Leč vraťme se, odkad jsme zabočili. .
Ty přípravy když .se byly již staly, voce šla a doslavena byla památka vysvobození
dále Matouš:
lidu z Egypta. Tenkrát nastal nový všech
věcí pořádek a Nový Zákon v platnost ve»
26, A když oni večeřeli, vzav Je= šel, jímž osvobození od věčné smrti lidstvu
žíš chléb a požehnav polomil a dával se pcskýtá. Jiní za to mají, že se to právě

učeníkům svojim a řekl:“ Vezměte a
jezte, toto jest tělo mé. 27. A vzav
kalich díky činil a dal jim řka: Pijte
z toho všickni; 28„ nebo to jest krev
má Nového Zákona, kteráž za mnohé
vylita' bude na odpuštění hříchů. Ždo
Pravím ale vám, nebudu píti od této
chvíle z toho plodu .lozy, až do dne
onoho, když jej pít-i bude s vámi nový
v království Otce svého.,
Přišli jsme ke slovům písma., o nichž
netoliko mezi církví katolickou a jinými tak
řečenými církvemi ve blanitých věcech, nébrž

za jídla a zapití stalo, žeustanovení velebné

svátosti mezi druhým a třetím kodíkem při-=
padlo a tak na místo předobrazných přese
nic a předobrazné číše věc sama nastoupila
a" stará pascha novou a vznešenější paschou

vyzdvižena byla,

Ale prvnější výklad jest

dopadnější, an Lukáš a Pavel výslovně poa—
vídají, že se to po večeří došlo, když nikdo
neměl a nesměl okusiti něčeho více., Když

tedy Pán pravil: Vezměte a jeate, muselo
již to napomenutí Jeho apoštolům s podive
ním býti a jim na mysl navoditi, že tu něco
ozvláštního, nového, mimořádného se děje..
Toto jest tělo moje, vece Pán.

Toto, co V

rukou držím a co vám nyní rozdávání, jest
tělo moje; náměstka toto jest subjektaelovco

dd,?
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tělo jest praedikát či přísudek, tak žeby=
chom dobře mohli přeložiti: Toto jest tělem
mojim. Spona jest neznačí nic jiného než
jak zní, aniž ji lze k obrazu a podobenství
nějakému táhnouti a vykládati , jakoby jest
toli bylo co znamená, znamením jest., Kdyby
to byt Pán říci chtěl, bylby mohl čtyřiceti
a pěti slov užití, jimiž aramejská a syrská
řeč pojem obraz a představovati či zname
natz' oddává a vyjádřuje. Již sice při oné
přípovědi u Jana 6, 48. n. Pán ohledem na
manu (chléb nebeský Sep. 16, 20„ n.) chléb
co držitele a nosiče svátostné přítomnosti
těla a krve své a co udělovadlo téhož těla
a též krve Páně naznačil; avšak právě ze
slov tam užívaných v., 56, těla má praodívě
jest pokrm a krev moí pravdivě jest nápoj,
vysvítá, že o nějakém pouhém obrazu ne—
mluvil, nébrž že slova Jeho v přesném a
přísném významu podle jich znění bráti se
musejí.. Co tu nepřátelé skutečné přítomnosti
Páně příkladů nahromadili, jimiž dokazují,
že slovo jesi druhdy značí toli co znamená,
ti příkladové všickni platnosti nemají. Hla=
vité hermeneutické pravidlo nás učí, že slo-=
va v přirozeném smyslu či významu svém
slyšána býti mají, dokavad okoličnost, sou-=
vislost, záměr a podobní důvodové od liter-=
ného smyslu nás odstoupiti nenutí. Toho tu
nikde nic není., Apoštolé jistě tomu výroku
Páně doslovně rozuměli., aniž jim co tvrdo
a nesnadno bylo, jak kdysi nevěrcům oněm
11Jana 6, Gil.; sic jinak byliby se Pána tá
zaii, jak se Ho byli o významu některých
parabol ptali Matouš 13, 18. 36. B?. a Pán
by jim to jistě byl vysvětlil., Mluví lPán,
a v tom nemalý důvod spočívá, co zákono=
dárce a co stanovce nového řádu před tím
nebývalého, a tu nemohl leč vlastitých slov
užívati, Také slova Kristova zřejmá a tak na
bíledni jsou, že v církvi jinak než vlastně
slyšána nebyla a skrze tisíc let nikdo jiného
smyslu vkládati do nich se neosmělil. Teprv
Berengar ve století jedenáctém slova ta k
vidu a jinoznači natahoval, jenž ale ' tudyž
od církve byl vyobcován., Důkazy skutečně,
pravdivé a podstatně přítomnosti Páně ve
svátosti této hned od kolébky církve u sv.,
lgnatia Smyrn. 7.. Filed. 4, a Justina ap. i.,
66, až na nejnovější sněm Tridentský 13,
i.. v hojnosti nalézáme.. Jediná krátká slova
Chrysostoma (h. 82. in bát,)uvádíme: Který

spůsobem tím, jak se v Káně Galilejské při
svatbě z vody víno stalo; tudy se sv. Am
brož odvolával na hůl Mojžíšovu, z níž had
se stal, jenž opět v hůl proměněn; tudy sv.
Cyrill Jerusalérnský vece, že se stáváme Kri=
stonosiěi a že slova 2. Petr. 1, 4, na nás
se plní, an ve svátosti té převelebné pilu-=
častňujeme se přírody Boží..
Není tedy ve slovech: To jest tělo má,
to jest krev má jiného smyslu leč tento: To,
co vám vněšně pod spůsobem chleba podá
vám, není již více chlebem, než jest tělo
moje., Sv. Lukáš 22, 19.. přidává (tělo), jenž

za nás na smrt za obět vydáno bude, ze kte
rých slov jde, že velebná svátost spolu obětí
j est. Jelikož se tělo pouhé neobětovalo, nébrž
celý Kristus, jenž člověk a Bůh jest, proto
v těle celý Kristus bytuje a sice Kristus
jakožto oběť za hříchy světa. A tudy dvojí
stránka ve velebné svátosti se rozeznává, an
bud' co strava, bud co oběť se považovati
může, Proto Vveceslavně koncilium Tridento
ské 22, 1.: Rekne'lí kde, že při mši svaté se
Bohu pra-vá a vlastz'tá oběť nepřináší, aneb
že oběťnic jiného není leč podávání Kristova
tela Ion požívání, ten vyobcován budi Jedli
apoštolé stravu obětnou; obětovatel i obě
tovanec byl Kristus, jenž předobral č1 anti
cipoval obětování své, jak byl na hoře l'l,
2. oslavení své předujal,
Totéž se dále s kalichem, jejžto Pán
vzav v ruce své přesvaté opět jak chléb
dříve žehnal či dobrořečil a díky vzdávat v
tom smyslu, jak jsme ho dřív dotekli., l
podal apoštolům a pravil jim: Nite všichni,
všichni, dí, poněvadž jeden koňík či kalich
byl a pro všecky se najednou nalilo, aniž
pro každého zvláště nalíváno bylo, ješto z"
chleba každý svou část byl obdržel. Nebo
to jest krev má“ Nového Zákona, di dále.,
To, co v kalichu se nachází a vínu se vše-=

lijak podobá, není již víno, nébrž krev má,
a jest krev Nového Zákona. Genitiv No—
oe'ho Zákona jest genitiv obsahu; v krvi té
obsahuje se Nový Zákon, požívání té krve
činí člověka účastna Nového Zákona. Krev
Nového Zákona, poněvadž při vylití krve té
t j. při té oběti Nový Zákon ustanoven a
uskutečněn; krev ta drží v sobě dar nové
úmluvy a přípověd o hříchův odpuštění a
o životu věčném., Kdo jí těla má a paja

krev mou, má život eěčnýoJan 6, 55. V řeckém
textu jest člen před slovy Naoé'ho Zákona,
Mnohé matky po svém porodu dětí jiným jenž poukazuje, že to jest zákon ten, o němž
kojná'm odolávají; toho ale Pán nechtěl, ne' se dávno předpovídalo. Sv. Lukáš a Pavel
brž vlastním tělem nás krmě, l'e- sobě' připo=. s malým odšinutím, ale v týž smysl, praví :
j-uj'e a přiklíhuje. Tudy si otcové předsta= Kalich tento jest Nový Zákon v krvi mě t..
vovali'proměnu chleba v těle a vína v krev j, kalich ten obsahuje Nový Zákon v krvi
pastýř

kdy ovce svoje vlastníme" údy krmil .?
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mojí; ovšem ale Matouš a Marek slova Pá— Páně představena, za druhé povaha obětová

ně, jak skutečně zněla, Lukáš a Pavel ale
více dle smyslu toliko uvádějí. Co vece
Pán vylíta bude, jest toli co prolita, vystří

té svátosti označena býti. Pro to nerozlučné
kalicha k obětí se oduášení

při mši sv.. obě—=

tující kněží a biskupové také z kalicha pijí;

kána, _vycbystína bude, jak se to při obě=

lid ostatní ale vlastně

tech před oltářem dále. Tím se krev ta,
co krev obětná, co skutečná oběť ode Pána
vystavuje a tudy skrze krev se Nový Zákon
potvrzuje, jak tam Ex. 24, 8, n. Habr. 9,
3.3., Starý Zákon či stará úmluva cbětnou
krví zavřena, potvrzena a zapečetěna byla.

bětuje a tudy ovšem pod jednou spůsobou
přijímati může, jak to církev sv. z dobrýcb
příčin zavedla.
Nápadná jsou slova Páně, že krev ta
vylita bude pro mnohé, Sv. Lukáš dí: za
nás 22, 20. Slova za nás nejsou závadou,
poněvadž prohlídaji k těm , jenž přitémni
byli, apoštolům. Avšak ani slova za, mnohé
nesnáze nemají, poněvadž Pán předvídal, že
ne všickni lidé účinku krve Páně tuto proe
lité se přiučastní. Církev obojí čtení v kao
noně mše svaté spojuje, an vecer. Za vás a,

Tam Ex, 241,8. byl Mojžíš prostředníkem

úmluvy skrze oběť, tuto jest jím Kristus,
jenž vlastní a ne cizou krev ku potvrzení
nově úmluvy přinesl a vylil Hebr. 9, m.;
tam pod oltář vychystěna, tu pod kříž; tam
lid skropen zevně, tu apoštolé uvnitř krví
Páně pojeni byli. A tudy ovšem při krvi
stojí zmínka o zákoně či závětu, poněvadž
skrze krev toliko se dále potvrzení úmluvy.
Z toho pak ovšem jde, že krev ta jest
skutečná krev obětná, tělo to skutečně o"
bětné tělo; nebot nevylíval se obraz krve
před oltářem, nébrž pravdivá, bytná, sku
tečná krev. To vysvítá již'ztoho, jehožjsme

a přísně mluvě neo—

za mnohé v_i/litaibude,

Ze slov za Oďpušté'rtí hříchů dvojí na=

nku odvětují, jednu že krev na kříži a krev
v kalichu tožna byla; druhou že mše svatá
tolikéž smírnou a odhříšivou obětí jest, ač
pak při ní se se strany člověka obzvláštní
hodnosti požaduje. Ustatně otcové sv., do=
bře v oběti té vidí onu čistou avšesvětovou
podotklí, záměru Páně-, an tu nový před-= oběť, o níž prorok Malachiáš 2, ii.. mluví,
pis a příkaz, novou úmluvu a úchvalu, ano jakož i to, co sv. Pavel Helm 5, 6. naskýtá,
závěť. a poručenství svoje vydává; všecky že tu Kristus se prokázal býti. knězem podle
však zmíněné věci přísně v doslovném znění řádu. Melchíseďechova. Nad to tří hiavité čán
se bráti musejí a také berou tam, kde prá sti, jichž při mši sv. svrchované potřebí, o—
vo panuje a kde pravidla jistého a pravého bětování, proměněnía požívání, bíledně i při
Vykládání se zachovávají, Nad to slova: toť prvním ukonu s tělem Páně i při druhém s
těla má čtyřikrát se čtou a v církvi jak jsme krví Páně se spatřují.
.
0 posledních. a závěrečných slovech:
zmínili jinak leč o pravdivém, neobrazném
a skutečném těle vykládána nikdy nebyla, Nebudu z toho vinného či Zozove'hoplodu pěti
Ano Kristus sám předcestuě a předcbodně až v království nebeském nemalá nesnáz po
k půtkám budoucím problídaje authentický vstává. šiž hned otázka zabíhá, zdali ta slova
skutečně závěrečná jsou, anebo-li ode Pána
výklad slovům svým předeslal Jan 6, 56,57.
Tělo mě prá-vě pokrm, krev má právě nápoí hned před ustanovením nejsvětější Svátosti
jest. Ovšem jest to tajemství a co tajem pravena byla. Nebo se mnohým vidí, že
ství nám není v celém obsahu dostupno, an slova ta Matouš jen proto sem ku posledku
by jinak tajemstvím býti přestalo.. Ač pak, přenesl, poněvadž o víně právě řeč byla, že
jak dí sv. Tomáš, hled ct zrak a chuť se tuto ale slova ta již ustanovení velebné svátosti
šálá, přece dává .sluch nám důvod stálý () předcházela. Lukáš zajisté 22, 15. 16.. před
skutečném a bytedlném bytování těla akrve ustanovením úmluvy nově klade slova Páně:
Páně pod spůsobami chleba a vína. A jak Žádostí žádal jsem pascha tu jistá s vámi
při spůsobě chleba jsme pravili, tak i tuto prvé než bych trpěl ; nebo pravím vám, že
při spůsobě vína se nalezá; přítomna jest již od toho dne jí nebudu jistí, dokud se ma
živá a pravá krev Krista Pána'a jelikož ta naplní v [státnost-ví nebeském. A uzav kalich
bez celé osobnosti Jesu Krista mysliti se ct díky učiniti a jim podav pravil: Nebudu
nedá, tedy ovšem pod spůsobou vína celý pití z plodu vinného, až přijde království
Kristus s tělem, krví a duší, se člověčenstvím _ Boží, Z toho tedy zavírali vykladači, že
slova dotčená ode Pána ještě před ustano=
i božstvím bytuje. (Trid. sez.. ld. kan. $.)
Ačkoli pak pod spůsobou chleba a pod vením svátosti vyrčena byla, Jiným ale se
každou i nejmenší částkou spůsoby té Krie lépe vidí, že Pán na konci veškeré své správy
stus celý přítomen jest, přece také Kristus slova ona opět pronesl a že Lukáš o prvém
pod spůsobami krve tu svátost slavil a sla-' předcbodném, Matouš a s ním Marek 34,25.
viti poručil, poněvadž tím jedno měla smrt a závěrečném slov těch ode Pána užití mluví,
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lltatouš Kiwi, 33—35. Fára předpovídá zapřeni Petrovo..

slavili a smrt Jeho hlásali, dokud nepřijde
svět soudit. líáz'al nám bráti svátost tu co
slaviti více, leč v jiném, novém, oslaveněm duchovní stravu, abychom krmeni, 'syceni a
spůsobě v nebeském království. Pití z plodu posilnění byli a žili životem Toho, jenž pra
vinného značí přimínkon nějakou toli co pa— vil: Kdo mne jí, bude živ pro mne dan. 6,
58. Kázal nám ji přijímati co pramen spásy
schu světiti či sla—vítá;“&tn pascha slíbí Pán
s apoštOly slaviti v království nebeském t. j. k Oproštění hříchů všedních a k ochránění
ve slávě nebeské a Sice novou t. j. novým před hříchy smrtelnýmio Nad to chtěl, aby
spůsobem, blaženou měrou, nevystíhlým běa nám byla závdavkem věčného blahoslavenství
hem; nebo tam věci veškery novy budou, a vazbou jednoty těla toho, jehož hlavoujest.“
nové světlo, nová strava a požitba Apoc.2í, Toli ze sněmu Tridentského.
Již pak po ustanovení svátosti počalo
5. 22, 5, des. 60, 19. n. Připovídá jim slo=
vy těmi přenosnými blahoslavenství nebeské, utrpení Páně, O tom dí Matouš;
kteréžto se v písmě často k hostině připo
dobňuje 8, il. a jinde se praví, že opojení
30, A chválu vzpěvše vyšli na horu
budou z domu hojnosti proudem rozkoše. olívetskou, 31, Tehdy voce jím Ježíš:
Žalm. se, a Ap. to, 9. Lukáš 14, 15,
To jest nejdopadnější výklad, o. většího Všickni vy pohoršení budete na mně
Přistoupíme-ii. k vyložení slov těch, není

smysl jejich jiný než: Nebudu svámipasehy

dílu sv. otců běžný. Smysl slov těch se pom
tvrzuje tím, co v násl. v. u Lukáše 22, 29.
30, Fála praví: A. já mím odkazují království,
abyste jedlí napoli za stolem mým a o říši

mě a sedělo" na stolicech soudžce dvanáctém
pokolení israelske'. A tudy ovšem se vylua

čují výklady jiné, dle kterýchž chiliastické
myšlěnky tuto se nalezati zdály. Aniž také
výkladu toho přijmouti lze, podle něhož slova
ta se na obcování Páně zemské pozmrtvých
vstání potahují, aneb toho, jenž královstvím

této noci; nebo psáno: Bíti budu pae
stýře a rozprchnon se stáda., 32. Ale
když-z mrtvých vstanu, předejde. vás
do Galiléy. 33. Udpovídaje pak Petr
dí jemuž., lBy pak všickni pohoršení
vzali na tobě, já nikdy pohoršení ne=
vezmu. 34., Vece mu Ježíš: Amen
pravím tobě, že této noci, prvé než .ko=

hout zapěje, třikrát mne zapřeš. BV,Di
jemu Petr:: Bych měl umříti 's Tebou,
lovství Boží někdy církev znamená, přece Tebe nezaprn. Podobně i všichni něc—
Otce tuto církev slyší-. Ačkoli zajisté krá=

slova- království Otce mého neznačí jiného
leč blahoslavenství nebeské, obzvláště kdež o
jedění a pití v království tom řeč jest. Po
z mrtvých vstání Pán jedl sice a pil s apo—
štoly, ale toliko mimochodem a jako chva
tem, toliko aby apoštoly o svém z mrtvých
vstání přesvědčil. Také ze záměru Páně prů—

vodno ana bíledni jest, že o blahoslavenství
nebeském mluví, poněvadž slovy těmi chtěl
zkormoucených jejich. myšlí potěšiti, aby síly
nabyli k postoupení toho, co dále na Pána
přijíti mělo,
Někteří slova kal/ich.pití slyší o požía
vání těla a krve Krista Pána v nebesích,
ale neslyší toho o požívání těla posvátném
a svátostném, nébrž rozumějí požívání Erin
stovy bytnosti v témže smyslu, v jakém se
o blažencích dí, že Boha požívají; což ovšem
s předešlým výkladem naším na stejne vy
ehodí., '

níci pravili..
Chvalopěním, jež apoštolé s Kristem Pá
nem po skončené večeři odbývali, rozumí se
zpívání halelu čili žal-mů 115—117. podle
vulgáty, an část prvnější toho halelu žalm
112—114 dříve již odpěna byla. Po sk0n=
čení ch'valozpěvu vyšel Pán s apoštoly svými

z Jerusaléma na horu olívetskou; avšak
dříve nežli vyšel, mnoho řečí ještě byl. k
apoštolům mluvil, jichž Matouš tuto mlčením
pomíjí, jež ale Jan v evangeliu svém po ně=
kolik kapitol 13—17. uvodí. Lukáš také nee
které včci ještě před oním vyjitím klade,
jakož 0 při, kterou mezi sebou apoštolé o
přednost vedli, o volání—sePáně ku příkladu
pokory jim danému, o tříbení jich jako pše
nice, o přednosti Petrově a potvrzování od
něho apoštolův; o mečech atd., Ze slov pak,
jež přidává Pán u Lukáše 22, 28.: Vy jste,

Záhodno jest ku konci tuto postaviti jenž jste se mnou setrvali, viděti, že již ten—
slova synody Tridentskě, ježto o svátosti ve— kráte Jidáše mezi nimi nebylo, nébrž že byl
lebné vypovídá sez. 13, kap.. 2.: „Spasitel náš dřívěji yyšel, aby pozdvihl patu proti Pánu
ustanovil svátost tu, ve kteréž plnost lásky svému Zalm 40, 10, Bylo sice, jak se praví,
své k lidem vylil a památku podivných skutků přikázáno neopouštěti města noci té, když
svojich zanechal. Velel “Pán,abychom to sváu pascha se odbývala; avšak hora olivná pa.—
tost převelebnon přijímajíco památka Jeho tříla k městu nejsouc od něho více nežli s

Matouš XXW, 30—35. Pán předpovídá zapření Petrovo.

eestu sobotnou vzdálena Act, 1, 12. Cesta
šla údolím Josafatským přes ručej Cedron.
Tenkrát, jak Matouš vece, Pán pravil: Vši
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slušno, aby kde vzešlo první světlo 4, 16.9
tam i druhé slunce před jinými zasvítiloo
Pán jim sice také v Jerusalémě se zjevil,
c/cm' vy se pohorš'íte nade mnou. Slovo ten ale více jenom pochvilně a mimochodem;
kráte nesmí se velmi stahovati a přitaževati, déle a častěji a tak, že jim k vyučování se
an am sv. Matouš ani také druzi evangeli propůjčoval, zjevoval se jim v Galilée, kdež
stové zevrubného věcí vypravovaných po vlastně ohnisko veškeré Páně působnosti se
řádku nepíleli; nemůže nám tedy vaditi, že nalezalo. Tam s nimi scházeti se neby-lo ne
u sv.. Lukáše a Jana tatěž předpověďPáně o bezpečno, jak to mohlo býti v Jerusalémě a
učeníků, zvláště ale Petra, zhoršení-se již tudy ovšem raději o tom slyšeli, než kdyby
před odchodem na horu olivetskou klade byl jím pravil, že mezí'těmi nepřátely v Je
se. Chce Pán říci: Stane se na mně to, co rusalěmě k nim přibude.
Ale ta Páně o zhoršování se apoštolů
vám k urážce bude & vás k tomu bude míti,
abyste učinili, co vám nyní protivno a téměř na Pánu předpověď rozbolela Petra, a nee
nemožno se vidí, a abyste zanechali toho, mohl odolati puzení svému, aby nebyl vhor—
co se vám nyní svrchované. posvátno býti livosti své a ve sve ku Pánu, jak se mu
podobá. V čem by to pohoršení apoštolův zdálo, nezvratné přivinulosti zvolal: By se
záleželo, sám Pán dokládá slovy proroka všichni zhoršil'i nad Tebou, ,já wezkorším se.
Zachariáše 13, 7.: Bit bude pastýř a ovce A. když mu Pán předpovídal, že dříve kua
rozplašz' či rozeptýlí se. Předpovídá, že apo— ropění třikráte Jej" zapře, tedy znova se
štole Jej opustí ze "strachu a bázně, že kles Petr rázně a ohnivě vyjádřil: Bych umřz'tí
nou na mysli a že na samé nesnady přijdou měl s Tebou, nezapm ' Tebe. Nevadí nám,
co a kam nevědouce. Nepraví Pán, že víru že dle Matouše se to dálo později, dle lha—
v Něho ztratí a jí zbudou, něbrž dí, že do káše a Jana dřívěji, nebot jsme několikráte
toho zmatku a omamn přijdou, že Ho opu již pozorovali, že zevrubně posloupnostichro=
stí, čeho se chepiti nevédouce. Dále se jim nologické šetřiti sobě evangelistě nepředse—=
to, můžeme-li to tak jmenovati, přítmí mysli vzali. Přece však sv. Augustin a jiní po
tehdá, když Pán jat a odsouzen byl. ])álo něm vykladači trojí předpověď Páně o zao
se to připuštěním Božím, díl aby nestatoč pření Petrovu přijímají; dvojí za hostiny je=
nost lidská ozřejměla, díl aby se ukázalo, ště, totiž první u Jana 13, 38., druhou pak
že nijak závada Božímu záměru se díti ne ' u Lukáše 22, Bi, n. a třetí na cestě do Get=
může.. Pohoršení to z křehkosti lidské u semany (Matouš 26, 33). Jiste pak, že to
apoštolův se dále. Matka Boží toliko nija zapřisáhání-se Petrovo jen z veliké lásky a
kého v ohledu tom přítmí neutrpěla, v na— z vroucí ku Pánu přivinulosti povstalo a
ději svrchované napořád trvajíc i tenkráte, ovšem křivdu činí světeovi tomu _vykladači,
když'Pán jat, ukřižován a v hrobě. složen. jenž v tom smělost, Opovážlivost a ješitné v
byl; tudy církev sv. jí ozvláště den soboty, sebe důvěřování spatřují. Láska právě za
za něhož Pán v hrobě ležel, zasvětila.
nemožno drží, aby ode předmětu lásky _upuc
Slova prorokova svobodně citují se. V stila a větších sii se do sebe domýšlí; avšak
proroku samém Bůh k meči promlouvaje dí: proto přece láska jest a zůstává, aniž v
meči, vzbuď se na pastýře mého, bij pa— pouhou odvážlivost a přívazčivost se zvr
stýře a rozprclmon se ovce., Bgz'jovšem tUl huje Ukázalo se ovšem, že Petr sílu svoji
značí toli co bití budu, an Bůh mluví ameči přeceňoval, ale i to patří ku povaze lásky,
bíti káže. Mluví Zachariáš o těžkém a po— a Bůh dopustil Petrovi padnouti, aby věkoa
sledním navštívení, kdež pastyř Israelův ubit, stálým vrtkavosti a nespolehlivosti mysli lida
stádo rozeptýleno, Jerusalem dobyt a malá ské příkladem ostával. Nad to pak. také
část ochráněna bude; ta doba, vece Kristus, dopustil to Bůh, aby tím hlouběji v sebe
nyní přišla. Ve slově bij nebo bití budu leží, nazřev, tim výšeji skrze milost Boží podně
že Bůh sám číši hněvu na Syna vylila vydat sti se mohl. Petr se tedy vzpíral a prou=
Ho ve smrt Rom. 8, 32. Ale Pán jich ne— čil, Pán ale vezdy zůstávai při své předpon
zarmucuje tak, aby nepřičinil spolu také ně— Vědí: Třikrát mne zapřeš', nežli kohout zav
jaké potěchy; vece: po svém pak z mrtvých pěje, aneb jak Marek určitěji vece: nežli
ostatni předqjdu vás do Galilěy. Rozptýlení kohout dvakráte se ohlásí t.. j. mezi prvním
budou, jak jim z proroka předpovídá; i kde kohouta voláním při půlnoci a mezi vlasti
se má s nimi opět shledati? Galilea byla ko.-= tým kuropěním k ránu. Toto poslední ku=
lěbka víry v Pána, tam nejvíce stoupenců ropění předsvitevné rozumí se u Matouše,
Páně bylo, tam nejbezpečněji se shromáž jakož i u Lukáše a Jana a tudy sličné se
diti a s Pánem mluviti mohli, a bylo ovšem. | s udáváním Marka shoduje; Marek nrčitěji
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mluví, poněvadž z úst samého Petra plné
slov znění nslyšev je've svém. spise zazna
menati mohl. Ale ta Páně v předpovědi o
zaprení Petrově stálost podnítila toho prvo—
apoštola, že znova raději umříti než Krista
zapříti se zaříkal, touž ku Pánu láskou a
horlivostí veden jsa a ovšem i spoluapoštoly
své h_u podobně lásce a cdvážnosti vzbuditi
hodlaje. Tudy také ostatní jednohlasně ra—
ději umříti nežli Pána zapříti se hlasitě za
říkali, jakož skutečně srdce „jejich ku Panu
láskou hořelo a (Zahn 29, ?.) řekli všichni
o hojnosti lásky své: nepohneme se na věky.
Pán již dále nic neřekl, věc vývoji svému

zůstaviv, jejich lásku sice poznav, ale spolu
také věda, že vůle jejich sice dohra, ale
plet jejich slaba jest, a že se ovšem stane,
co byl Petrovi předpověděl.
Ostatně podotýkáme, že někteří novější
vykladatelé kuropění se stráží noční, a sice
římskou čtvrtou, židovskou třetí, stožňovali;
ale činili to zhola bez důvodu a t_udy není,
proč bychom od toho, jejž jsme dle starších
interpretův oddali, výkladu odstoupali. Leč
následujme svatého Matouše v dalejšírn vy—
pravovaní,

Modlitba v Genea-nana

vejtel Aj přiblížila se hodina a Syn
člověka vydán bude v ruce hříšných;
46, Vstaňtež, pojďme! Hle přiblížil se,
který mne vyda.
Přišel Pán na, poplužz', aneb jak se ji
ným přeložiti podobá na dvorec; nebylo to
stavení ani ves, nébrž místo pOpIužně a jak
Jan 18, l, vece, zahrada. Zahrada ta' pro
stín a pro jeskyně bez mála Pánu milabyla.
Starší otcové v zahradě té vidí oznakaopak
zahrady rajské; tam, v rajské zahradě, ělo=
věkovo otroctví se počalo, tu, vzahradě get—

Semanské, počalo osvobozenízotroctvi onoho
skrze Krista. Getsemane značí toli co lis
olivný, ač. jiným se jinak podobá. Místo,
kde Pán na sotnách se povahoyal, ukazuje
se posavad na cestě od hrány Štěpánské za
Cedronem v údolí u paty hory Olivetské;
jest to pole čtyřhranné zdí obehnané a uka
zují se místa., kde se Kristus modlil, kde
učeníci spali i kde Jidáš Pana zradil-. Do
Getsemany Pána tři toliko a to nejdůvěr=
nější a nejsstoupeuější učeníci následovali,
Petr a dva Zebedeovci, Jan a Jakob totiž.
Tyto chtěl míti svědky toho, co se dítihude

36. Tehdy přišel Ježíš s nimi na
pepluží, jenž sluje Getsemane a řekl

a býti přítomnými sotnám, otrapám a Inu-=
kám, jež podstoupiti Mu přicházelo.. Byla
učeníkům svým: Posed'tež tuto, až ode— třetice či trojice apoštolů, kteříž již dříve
sami hez ostatních apoštolův byli svědky
jda tamto pomodlím se, 37., A pojav slávy Jeho na hoře Táborské, jakož i pří=
Petra a dva syny Zehedeovy, počal se tomni byli, když dceru Jairovu vzkřísil;
rmoutiti a tesknith 38., Tehdy dí jim: svědkové slávy Jeho měli také svědky unie
Smutna jest duše moje až k smrti; žení Jeho býti. Na cestě již se zmocnila
pozůstaňtež tuto a hděte se mnou 39, Pana veliká tesklivost, truchlost a zarmou=
cenost ; aniž ji Pán tajil před učeníky svým
A poodešed maličko padl na tvář svou mi, néhrž zjevně o ní učeníkům pravil:
modle se a řka: (ltče můj, jestli možna, Smutna jest duše ma' až k smrti.? To jest:
at odejde ode mne kalich tento; ale tak veliký na mne hrne se zármutek, že
však ne jak já chci, ale jak Ty., 40, l mne usmrtiti může.. .lest to nejvyšší stupeň
smutku a žalosti. TPříčina toho náramného

přišel k učeníkům svým a nalezl je

spati; i dí Petrovi; Tak-li jste nemohli
jedné hodiny pohditi se mnou? 41.
Bděte a modlcte .se, abyste nevešli v
pokušení; duch zajisté ochoten jest, ale

zármutku byla ta, kterou Pán sám udava na

modlitbě své, an vece: M'ožno-lz',nechat oďe=
jde kalich ten.. Hrůza a hůle a sotny smrti
se na Pána valily, U některých lidí bývají
strachevé smrti hrozni, u těch nejvíce, jenž
beznadějně
Smrti se oddati musejí. U Pána
tělo slaho, 42.. Opět po druhé odešed
přesahovala tesklivost ta všechno předsta=
modlil se řka: Otče můj, nemůže—ii vení naše; umřel v plném květu života; přío

kalich tento minouti, leč lbych pil jej,
staň se ville Tva, 43. A přišel opět a
nalezl je spati, nebo hyly oči jejich
ohtíženy; 44., l ostaviv je opět ode=
šel. a pomodlil se po třetí, touž řeč
říkav. 45.. Tehdy přijde k učeníkům
svým & vece jim: Spěte již a odpoěía

roda lidska v Něm ve své nejlepší

-svrcho—=

vanosti a bezhříšnosti se nalézala a tudy
tím více smrt se jí protiviti musela; Pán
všecky okolnosti smrti a muk svých do po—
drobne znal a předvídal; tanuly Mu na my=

sli veškerý smrti a veškery nemoci a muky
i útrapy, co jich kde na světě, se Mu na
oči naskýtaly. a což nejvíce tesknosti Mu
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přidalo, všickni hříchové veškerého člově=
ěenstva tížili nesmírným a bezpřemným bře
menem svým na duši Jeho, a všecky muky,
které ze hříchův na lidské pokolení plynou,
Mu na um přišlyr a útrobu Jeho přikvaěo—
valy. K tomu bolest pro ty, jenž věčné

spásy nedojdou a jimž tapřekrutá. smrt Jeho
neplatna zůstane, útrpnost Jeho se zrádným
apoštolem a snárodem úrupuým: tyamnohě
jiné lidskému rozumu nedostupné příčiny
duši Páně v propast smutku potopily. A
tudy tak náramně vzrostla mdloba a tesk
nota Jeho, že Mu krůpěje krve potom se
vyřinovaly Lukáš 22, 44.. Proto

čteme v

řeckém textu místo 1137709,sv-zufna jest duše,

napílvnoc oba/mzdou t. i duše má Ode všech
stran smutkem obklíčena, jím téměř zaří—
cena jest.. Pán, jenž samovolně přírodu lid—
skou na se vzal Hebr. 10, 5. 7., také samo—

chtě pocitům muk oněch nesmírných pod
robil se a tím netoliko lidskou přirozenost
svou dokazal a'všelikou apathii a bezcitnost
nepřirozenou býti osvědčil, něbrž také zá
sluh neocenitedlných z toho pro sebe a pro
ělověěenstvo dobyl. A tudy slovo počal te
skněti a truchleti značí, že dobrovolně se
ve strázně dotčeně vydal, přirozeně lidské
stráznivosti závady a přítrže neklada. Uči
nil to kromě dotčených příčin také, aby jak
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22, dl,., na dohození kamenem, Jaká moda
litba to byla, viděli a slyšeli učeníci, au než
byli tak daleko vzdáleni, žeby nebyli mohli
včel těch vnímati. Padl nice t. j. na tvář
svou, netoliko pokořil se před Otcem nebe.—
ským, ale docela poslušnost svou, jakož i
úsilnost a snahu modlitby a. prosby své na
jevo dal, Padl nice, ale z toho položení se
pozdvihl maličko a kleče pravil modlitbu, jak
Lukáš 22., 41. voce, -.-- Otče, jestli

možno,

volá Pán. Všecko jest možno Bohu, an vše
mocen jest; ale nedovolavá se Pán všemoc-=
nosti, něbrž všemoudrosti Boží ; nezdráhá se
trpéti; ale přírodě lidské dluh platí a žádá.,
aby snad smrt Jeho nepřišla v těukrutnosti
a s těmi hroznými okolnostmi, sjakými sku—=

tečně spojenou ji býti. předvídal, jakož aby
za tou příčinou lid israelský takové veliké
viny se nedočiniL Jost to půtka duchové, s
Bohem, jak tam druhdy byla ona Jákobova
Gen. 32, 24. Ale Pan se hned podává a

vlastivě se vůle odříká: Ne jak já, ale jak
fly chceš. Ta. svrchovaná, poslušnost Páně
měla svrchovanou cenu a všeliká hodnota a.

zásluha smrti Jeho z této ctnosti se prýští;
to byla nejsvrchovanější obět. Hlas ten,jímž

se vzdal Všeliké vůle své, ustrojil nám spásu
a ozbrojil nebeskou zbraní všechny ty, kdo
koliv strádati & trpěti musejí; jest to hlas
llIebr. 5, 8. přidává, z toho, co trpěl, naučil vítězný ta modlitba Páně: Tva' vůle děj se!
se posluěenstvz' a stal se veleknězem lítostí-= jí zajisté veškery hrůzy pronásledovatelů u.
vým a útrpny'm ; aby hrůzu, kterou má veškery bouře pokušitelů překonávají se.. Nad
smrt do sebe, odňal a smrt nám snesitedl to víme, že se církev v nauce své o dvojí
nou, ano, jak u mnohých světců a světic,žá. v Kristu vůli na toto místo nejvíc-e OdVOlá=
doucí učinil; nadto pak abychom věděli, jak vala., Otče můj“ převhodně Pán pravil, aniž
trpělivě zla všechna snášeti a jak na mo užíval pouze slova Bože! Ať přejalo kalich;
dlitbách proně potěchy bledati. Pro mne, kalich 20, 22. značí utrpení a slovo přejití
vece Ambr. in Luc. 22. ubolěval, an pro vzato jest od obyčeje, podle něhož z jed-=
sebe neměl toko podstoupati, pro mne vzdav noho kalicha mnoho osob pilo a tudy kaž
se rozkoší věčného božství nechutenstvz'fm křeh dému kalich ten v ruce dostal se atm,/kdo
kosti mají se podzobíl. Přijal zajisté zá píti nechtěl, kalich minouti se dopustil. Záda
rmutek můj, aby mně svou radost uštědřil lPán, aby minul Ho kalich ten, to jest, aby
a sstoupil až do lopot a svízelfů smrti, aby útrapy hrozné, možná.-li. lilo ušetřily. Mod
nás do života povolal. Tudy nediv, že mne litba ta drahněji se prodloužila, tak že když
čeníci s utěšenou myslí na smrt odcházeli, Pán povstav z ní k učeníkům vrátil se, je
Wese lPán: Ostaňtež tuto, až odešed se Spící nalezl, Pozdě v noci bylo, smutek,
omodlím. Tuto, vece t.“j. neodchazcjte na— péče a tesknota byly duše apoštolův opano—
zpět k ostatním učeníkům, nébrž vy aspoň valy a tudy, jak to příroda lidská sebou
přítomností svou mne, ač možno-li, potěšujte, nese, ke spánku nachýlily. Tu se naplnilo,
se mnou na bdění trvajíce. zadal je po boku co v žalmu 68, 21., žaluje Pán: Očekával
míti sice, avšak se od nich odtrhnul na. jsem, kdoby se mnou se pormouiil a nebylo
modlitbě sám býti chtěje, jak byl o tom nikoho, a koloby potěšil a nenalezl jsem.
ll vece k těm třem: Tak jste nemohli
výše 6, 6.. pravil : když modlís' se, odejclí do
pokojíka svého a zavřen modlí se tam skrytě. ani jedné hodiny se mnou pobdz'tz', Spojka
A to modlitba do sebe má, ozvláště vroucně tak: nestojí sama, něbrž váže se se slovem
z útroby nejvniternější duše vyšla modlitba, nemohli, kterémuž síly přičiňuje; jest to
že o samotě se nejraději vylévá. Maličko po slovce ne tak tázací, jak raději divící. Ho
ooles'cl,dí Matouš t. j.. jak dokládá sv, Lukáš
diny jedné vece Pán; ač na slovo to naléo
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Matouš XXVH,36—48., Modlitba v Getsemaně,

hatí a ho ždímati _nesluší, přece z něho vy=

svítá, že Pán déleji na modlitbách trval.
Apoštolé první slova zaslechli, ostatek ale
modlitby zaspali. Ku Petru mluví Pán, po
něvadž netoliko před jinými se (v. 33.) za
přísahal ku Pánu všelijak státi, nébrž jak
víme, všady prvotnost
nými bdíti měl. Tudy
Pán Petrovi ta slova

a když duch bdíti chce, tělo vypovídá po
slušnost pro nestateč toho, čeho duch žádá,
činiti nemohouc. Tudy vece Marek let, díl„

že oči jejich obtišeny byly, jak: to také hned
nížeji sám Matouš 43. v. praví. Těmi slovy
Pán. také ono učeníků svých podřírnnutí vyu
vedl a tudy před ji— mlouvá, pokládaje, že ovšem volní a hotovi.byli
Marek 14, 37._ dí, že bdíti a modliti Se, že ale tělesná stránka dle
byl pravil: Nemohl—lis nestatečc svojí (a proto voce eágš pleť ano-»
Bezmála. k jedinému dí odiumtělo) dobrému jich úmyslu odpírala,

jedné hodiny pobdili?
Petru obrácena byla řeč Páně v singuláru
(spíš, nemohl jsi), ale že se ke všem vztan
hovala, tudy Matouš také v plurálu ji uvodí
(spíte, nemohli-liž jste). Dí: Se mnou, který
jsem za vás a celé člověčenstvo se modlil a
bděl a krví se potil, a kteří ovšem život za
moc dáti jste se zamlouvali, ani však se mnou
bdíti nestačícel I vzbuzuje je Opět, jako v.
37. již byl učinil, aby s Ním bděli, ale při
dává bděte a modlete se. 'l'akto dí, jakoby
pravil: Tu již vaše pře se vede a o vás, o

spasení vaše tu běží, ana veliká půtka a
jako válka pro vás nastane, a kterak bez
těch dvou zbraní, bedlivosti a modlitby, ví

A tudy pro tu nestateč a slabost lidskou poa
třebí, modliti se, aby nás Bůh všeho pokušení
ostříhal a zbavoval, ovšem pak -» což dam

lejší výroku Páně vývoj jest—vpokušení na
nás skutečně nadešlém nám klesnouti nedával,
an poklad milosti Boží v nádobách velekřelu
kých nosíme 2, Cor. tl, 7.
Nezůstal ]Pán u apoštolův, néhrž opět
se odehrav a odstraniv od nich opět po druhé
se modlil, touž modlitbu říkaje; Otče, mož—
no-li, odejcli kalich ten ode mne, ale ne má,
ne'brž Tva' děj se vůle.

Tak

vlastním

pří—=

tězství se nadíti můžete ? Abyste nevešli o
pokušení přičinuje: větou tou udává Pán
příčinu, proč bdíti a modliti se mají. Nedí:
abyste uepadli v pokušení, nébrž velí, co
více jest, modliti se, aby pokad vůle Boží
jest, všeho pokušení prázni a prosti ostali,
poněvadž ovšem jistější jest nebojování než

kladem potvrdil učení svého, že na modlitbách
vytrvávati a neustávati máme Lukáš 18, ?.
a obět poslušenství svého zdvojnásobnil, Na—
vrátiv se. k apoštolům nalezl je Opět spící,
an tělo spánku nijak odolati nemohlo. ll za=
nechal jich, odešel a po třetí se modlil touž
modlitbu říkaje, ač bez mála ne týmiž slovy
právě a týmže slov oněch pořádkem; nebo
hned druhá modlitba poněkud jinak zněla

vítěze—ní. Ti, jenž

než první.

slova

to. o klesuutí

ve

hříchy skrze pokušení pouze vykládají,'pří
liš těsné a úzké meze výroku tomuto určují;
prostranněji a šířeji znějí slova Páně a člo
věkům slabým a křehkým pěkně sluší ta
prosba, aby již hned všelikě pokušení je mi

První byla:_ Otče můj, možno—li,

nechuť mne mine kalich; druhá. ale jako la
hodněji zní: Otče můj, nemůže-li kalich ten
mne minouti, leč bych jej pil, staň se vůle
Tvá.,

Při modlitbě

třetí sv.. Matouš nedo—

kládá slov Páně na ní vyjádřených; ale do=
nulo 6, 13.,
kládá Lukáš 22, 43. n., že vyslán anděl,
Udává ještě příčinu, proč o vzdálení po= hned při skonání modlitby první, aby Ho
kuseb by se modliti měli, an vece: Duch potěšil a posilnil, an tesknota Jeho tako-=
sice ochoten jest, ale pleť slabo. Duchem se vého stupně byla dostihla, že se krví. potiti
tu rozumí vyšší stránka člověka, tělemči pletí ráčil.
strana nižší, k zemským věcem táhnoucí.
Když byl Pán po třetí se domodlil a k
Jest to protiva., o níž Pavel Rom. 7, 14. n. učeníkům svojim se vrátil, pravil k nim:
mluví a podle kteréž dí tamto 7, 22., že vni= Spěte již a odpočivejtež, Slova ta nestejně
terný člověk sobě libuje v dobru, že ale se od vykladatelů berou. Jedni v nich vidí,
nižší stránka jeho zákonu se protivuje; ač— že Pán nyní pro nabytí síly tělesné apoštoa
koli docela obě ta místa na sebe nedopa lům pospati a odpočinouti dovoluje, ano jim
dají, an sv. Pavel s jiné strany protiva tu pospati a poodpočinouti velí, poněvadž jim
vykládá., Duch jejich hotov, ochoten a vo= síly té pro nastávající boje přemnoho potřebí
len byl s Pánem bdíti a modliti se, ale plet bylo.- Ale tomu se zdá oderovati, že v ře=
či tělo jejich, síla těla jejich byla docela skle= ckém textu zhola praesens stojí ; bylby'aspon
slá a vyprázněná a tudy nemohlo tělo vůli evangelista při druhém slově áeuuuóauaoe
ducha postačiti. Nad to tělo brání duchu místo ožmnaósaos užil. Tudy zdá se, že Pán
a všelijak mu závadou jest, aby “záměrů sve—ív ironicky mluvil; má zajisté i nejhlubší bo=
jich nedocházel dle slov Sap. 9, 1.5.:Tělo ob lest ironii svou, ovšem pak také ironie ne=
těžuje duši. Ode pádu Adamova vládne po má vezdy tě ublíživosti aurážlivosti do sebe,
měr nedobrý mezi duchem a tělem člověka, nébrž jest ironie, jakbychom řekli, také S0—

išaieuš inií,

Mši

dýwšů. iii—Estas
zrazen“ nd íídáše u jat.

kratická, kteráž toliko důtklivěji ač beze vší

se naplnila písma prorocká.

Tehly u

urážky věc některou k. mysli přivádí. Iro— ěeníci všickni opustivše Ho utekli.
nický ten výklad mnohem sličněji k souvi—
slcsti přiléhá a tudy větší díl vykladatelů
Ještě Pain, nedomluvíl řeči své, a aj JL
se ho drží. Chce říci Pán: Ted ovšem již dáš zrádce přicházel; všickui synoptici do

spáti vám a odpočívati nelze, an jiná pří
hoda se blíží, jenž vám v tom docela brániti
bude. Nebo již se, ač z daleka, blížila rota,
kterážto se Pána zmocniti měla.
Tehdy Pán pln srdnatosti a mužnosti,
ač můžeme-li tak mlnviti, andělem od Otce
posilněn byv, strojí se nepřátelům a vrahům
svým V ústřety vyjití, an dí: Vstaňme a
pojďmež, nebo se přiblížil zrádce, Dříve tru
chlel, mdlel, unýval; nyní pokojně, pevně
a jasně se nepřátelům ve stříc jíti hotovi,
aby již spása lidstva započala. Vedla Ho
poslušnost k Otci a svrchovauá láska k li
dem, a tudy odhodlaně se vydává ve smrt
jistou a neodvratnou, aby lidstva spásu do=
konal, Aj, vece, přiblížila se hodina a Syn
člověka vydán bude v ruce hříšných, Slova:
v ruce hříšníků nejdou pouze ku pohanům,
jenž od Židů vůbec hříšnými zváni, nébrž k

týkají té okoličnosti bez mála proto, aby
ukázali pravdivou býti předpověd Páně, když
pravil: Vstaáte, aj zrádce jde! Proto SVo
Jan 18, 4. vece: Ježiš věda všecky věcí, jenž
sta-nou se, šel jim v ústřety a řekl: Koho
hledáte? Sv. Matouš jmenuje napřed Jidáše
co vůdce roty, sv. Lukáš ale zástup dříve
klade, poněvadž bez mála tlupa se dřívěji
vyskytla. Byla tlupa ta přemnoha a pře
rozlična, jak to i ?. nepravidelných oruží vie
děti, totiž z kyjů a palic, jimiž se služeb—
níci ti ozbrojili, kteří jinak žádné zbraně
nenosili. Mečová ukazují na to, že pravi“
delná stráž s hlukem tím přišla. Bylo to
vojsko římské, kteréž (Jan 18, 3.) na veliké

slavnosti chrám strážilo a veleknězůmk služ
bám stálo v moc a řízení jejich porušeno
byvši. Vojsko to spolu šlo, aby učeníky,
kdyby se k odporu měli, zastrašilo

a všeli—=

jak odzbrojilo. Podle Lukáše 22, 52. šli
také'někteří z vysoké rady, snad tací, jenž
znali Ježíše osobně, bez mála aby jich Jidáš
47, A an ještě mluvil, aj Jidáš, neošálil a neoklamal; zrádcovi zajisté ani ti,
jeden ze dvanácti přišel a s ním zá= jenž zrady jeho užívají, nedověřují. Jidáš
stup mnohý s meči a s kyji posláni s těmi nemnohými, jimž zajinutí Ježíše svěo
ode velekněží a starost lidu. 48. Ten řeno bylo, umluvil se nyní na cestě, že ten
jest, jehož chopiti mají, kteréhož on políbí;
pak, jenž vydal Jej, dal jim znamení snad byl již dříve o to znamení s velerádci
řka: Kterěhožkoli políbím, ten jest, se usnesl, jenž přítomni byli. Toto pak zna
jměte Jej., 49., A hned přistoupiv k Je-= mení a ne jiné volil,vponěvadž to nejméně
žíšovi řekl: Zdráv bud', Mistřel a po nápadno bylo jsouc uZidův obyčejno; viděti
to již z Lukáše ?, 55., kdež Pán do farisea,
líbil Hc. 50.. I řekl jemu-Ježíš:
Přía jenž Ho pozval na oběd, stěžuje sobě, že
teli, nač jsi přišel? Tehdy přistoupivše to, čeho se'žádnému hostovineodpírá, „lemu
ruce vložili na Ježíše a jali Ho, Bl. přece z nešetrnosti odepřel, že Ho totiž při
A. aj jeden z těch, kteříž byli s Ježí— uvítání nepolíbil. Bylo úmluvy té Jidášovy
s nepřátely Páně tím více potřebí, poněvadž
šem, vztáh ruku vytasil meč svůj a n——
deřiv služebníka veleknězova uťal ucho v noci, ač měsíc svítil, přece tak snadno se
osoby nerozeznávají. A snad se domníval
jeho, 52., Tehdy dí jemu Ježíš: Obrat ol'idáš ve své nevěře (Jan 6, 56.), že zráda
meč svůj v místo jeho; nebo všíckni, jeho Pána tajna jest a že se zdáti může,
kteří berou meč, mečem zahynou, 53! jakoby s rotou onou se byl toliko náhodou

těm, kdo? se při'umučení Jeho účinnými a
dějnými prokazovali.

Či. mníš, že bych nemohl uprositi Otce
svého a dal by mně nyní více nežli
dvanácté plukův andělů? 54.. Kterak
tedy se naplní písma, že tak musí se
díti? 55. V tu hodinu řekl Ježíš zá—

stupům: Jako na lutra vyšli jste smeči
a kyjmi pojit mne; na každý den uvás
sedával jsem uěe ve chrámě a mne jste
nejali. 56., To pak všecko se stalo, aby

sešel. Ale však Pándobře prohlídal ve
škeru útrobu zrádcovu, nebo když políbiv,
či, jak

rukopisové

řečtí

čtou

xacecpčlqa'sv

zulíbav, vícekrát totiž Pána políbav, Ho po=
zdravil, odpověděl mu Pán s otázkou: Přž=
tali, nač jsi přišel? a jak Lukáš 22, 48. do»
kládá: Polžbením zrazuješ' Syna člověka?
Mají ta slova Páně vlastní do sebe důraz.
Polžbením, jenž jest znamení pokoje, důvěry
a lásky Syna člověka, Pána svého, jenž tě
za apoštola vyvolil a k vyšším v královské
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ídatonš XXVÍ, it?—Šli. Kristus zdarem od lidáše a jat.

říši své sídlům ustanovil, zrazuješ? Pán ne= Nebo kde s .mečem zachází, mečem zahyne.
zdráhal se políbení toho přijíti, aby nám Těmi slovy Pán se táhne ku přísloví a ne—
ukázal, jak k nepřátelům se chovati a těch chce jiného říci, leč co dí kniha Moudrosti
urazitelův, jenžto s námi smířiti se hodlají, ll, 16. čím kdo hřešz', tím i trestán bývá.,
nepobíhati ' ani se štítiti máme. i naplnilo A tudy nemístno jest mysliti, že by tu byla
se, co dí Žalm 119, v.: s těmi, jenž „enemi— narážka na slova Gen. 9, &: Kdo krev ela,
děli pokoje, byl jsem pokojný.
očka vylíva', toho krev podobně vylila bude,
Když ale Pán otázku tu byl. pronesl, tu an Petr nechce vlastivě krev vylévati, nébrž
již přibyla zběř a zastupové došli, kteřížto toliko Pána brániti. Přísloví se ze života
se Krista zmocniti chtěli. Pán aby ukázal béře a obsahuje obecnou pravdu, avšak ne—
moc svou, že nikdo by Jemu neodolalaspolu
zahrnuje pravidla, kterého by člověk ve
aby lásku svou projevil, žesamochtě a do všech okolnostech šetřiti měl. Tentokráte
brovolně ve smrt za nás se vydává, otázal přísloví to dobře k okolnostem přiléhala;
se, jak Jan 18, 4—9. vypravuje, zástupů nebo což mohlo těch několik učeníků proti
oněch: Koho hledáte? A když na odpověď četnému zástupu? A ovšem byl Pán učil
jich: Ježíše“ Nazaretske'ho Pán pravil: Já výše 5, 9.: Blažena" pokojně, om' zemí vlád—
jsem, všickni ti lidé, jenž byli polapit Ho noutz' budou. Tím příkladem vedení jsouce
přišli, na zem poraženi byli od velebnosti, mučeníci nemstili se nad nepřátely., Proto.
která vyřinovala z osoby Páně. Až pak po Pán dotek se ucha služebníkova zahojil je,
druhé otázce a odpovědi Pán velebnost svou aby projevil, jak nepříjemna mu jest ta sa=
ukryv jim k sobě přistoupiti a sebe od nich mozvaná pomoc.
Ale Pán ještě jiný důvod přitáčí. Mohl
pouty svázati dopustil. Mnozí z těch, jenž
Krista jít vysláni byli, neznali osobně Pána, zajisté odvětiti Petr: Lépe se ctí nmříti, než
v hanbě žíti, aniž slušno, abychom Tebe
jak z příběhu toho také vysvítá.
Nyní biřicové a pochOpové jali Pána, nechávali bez obrany. Apoštolé zajisté ne=
roce na Něho vztáhše. Dal se jíti, aby za uznávali vrchmoci synedria nad Ježíšem,
jatost naši ve hříšícb odčinil a odvinil, a [ vece Pán: Zdali se domnívds', žebyeh ne=
aby zajetí Jeho bylo tisícům a tisícům ku mohl prosili Otce a žeby ml neposlal dva
potěše, jenž nevinně zajati bývají. Tenkráte nácte legií andělů? Nepotřeboval Pán lidské
jeden z učeníků Páně, jejž Matouš nejme— pomoci, božskou maje vozdy pohotově. Legie,
nuje, jenž ale dle Jana 18, 10. nebyl jiný (_tma,pluk) slovo vzato od vojenské správy
leč horlivý milovník Páně Petr, dobyv meče ltímanů; legie byla četa o šesti tisících
utal ucho, a sice, jak Jan a Lukáš udávají, mužů; tuto ale Pán. vesměs legii za veliké
ucho pravé služebníka velekněžského Mal číslo, za veliký počet a velikou tlupu béře
cha, jak týž sv. Jan jméno jeho přidává. a dvanácte dí ohledem dvanácti apoštolův,
Petr byl horoucí Páně následovatel a byl Klade anděly proti lidem, mnohé proti nev=
horké letory, ale také jej bez mála ku po mnohu, mocné proti slabým. Ze Bůh anděly
čínání takovému přiměla ta velebná událost, k osvobození lidí posýlá, viděti znesčíslných
že pochopy a biřice a vůbec veškeren zá— míst písma svatého. Na pomoc Eliséa hejno
stup na slovo Páně byl na zem padnouti andělů přišlo, tak že celou horu zastřelo
spatřil. Nad to ještě ho vzbouzela ta Opo— 4 Beg. 6, 17., Bůh dle žalm.. 90, 11. poru
vážlivost Malchova, jenž na velekněze, jemuž ; čil andělům, aby ostříhali člověka na cestách
sloužil, důstojenství spoléhaje nehorázněji a š a dle žalm. 33, 8. andělé se táborem kladou
drzeji než jiní na Pána se obořoval, jedním * okolo těch, jenž se Boha bojí..
deště pak jiný důvod nad to uvádí Pán,
jsa bez mála z těch tří neb dvou, jimž Pána
jíti poručeno byloo Sv. Lukáš 22, 49. praví, aby Petra a jiné apoštoly od samoobrany
že všickni apoštolé — nebo zajisté se bylo oddálil. Vece: Kterak by se naplnila písma,
že takto dite“ se musí? Jest Vůle Boží ve
již všech jedenácte
sešlo -———
se k obraně
zbrojné hotovili a Pána se ptali: Pane, ma' knihách prorockých vyjeyená (viz výše v.
me—lz'žmečem bití? Zapoměli v horlivosti své 31. Jos. 52, 13. 53, l, Zalm., 21. Luk. 24,
na to, co Pán u Lukáše 22, 38. byl jim o 26. n.), že trpěti mám. za spásulidstva; kte-=
vdostačení dvou mečů pravil, tím najevo dale rak tedy ty osměluješ se tomu protiviti a
aje toliko, že věc na prosypý přijde a na kterak radu věčnou Páně staviti hodláš?
násypech, chobotech a úžinách se octne, Člll .Nemrím-lv'žpití, vece u Jana 18, ll. kalicha,
že veliké nesnáze nastanou, z nichžto se jejžto mi dal Otec? Tudy sv. Lukáš 22, 51,
lidé obyčejně zbraněmi dobývají. Pán zapo— připomíná ještě, že Pán pravil: Neehiež až
věděl brániti se'zbrojí a oružím, an pravil: potud t. j. zanechte věci té o své váze,
dále obrany nepílejíce, an mně mnoho trpěli
Schovej meč :: fot—“vil,odkud; jsi vytasil jej.

Maior—aš
XXVH,37—68

lírlsins

lišil

n liniíáše vyslýchán _a polapen,

nastává. Již ale ?án od učeníků svojich se
obraeuje k nepřátelům a vytýká jim nesluš=
nost, nezákonitost a nepotí-ebu toho haneb
něho jejich počínání. Jako na zboícejste se
vychrlila“na mne s legie a meči; tak dí, p0=
něvadž, ač _jsa hotov nejsvrchovanější pe—
tupu podstoupiti, přece neslušnost a nehod—

notu každou hluboko cítil. Aniž jsem já se
kdy skrýval, něbrž veřejně učil jsem v chrá—

mě; tam vám bylo mne jíti, Ale nemohli
jste toho učiniti za světla, an Bůh bránil
vám; ted pak nastala tma pro skutek váš,
skutek tmy, jak Pán u Lukáše 22, 53. dí:
Tato jest hodina vaše a. moctemností. Avšak,
opětuje sv, Matouš dokladně: To se dále
všecko, aby se naplnilo písmo, jakoby říci
chtěl: Věci ty by nepochopitcdlny byly, kdy—
bychom nebyli poznali, že již dávno byly od
Boha netoliko určeny, nébrž také přede drah—
nem století _předpověděny.
Když nčeníei viděli, co se dále, že totiž
Pán samoehtě se nepřátelůmvydává, že jim
ho brániti nedOpouští, že ku písmu se táhne
a všecko to, co se děje, za odvěěnequísmě
vytknuton rade Boží vydává, tedy vidouce
nezbytí opustili Pánava na útěk se dali. Ne—
utekli z bázně před Zidy, něbrž nutnosti a
nevyhnutnosti se propůjčili, a ovšem tedy
neprávě někteří soudí o nich, žeby tím byli
se poněkud proti Pánu prohřešili. Avšak ne—
utekli tak, aby nebyli někteří z nich jako
Petr (58. v.) a Jan (Jie. 18, H).) Krista ná
sledovali, co se díti bude viděti žádajíce.
Dále vypravuje Matouš:

žíš; Ty jsi řekl. Ale však pravím vám,
od toho

času uzříte

Syna

člověka se—

děti na pravici moci Boží a přicházeti
na oblacích nebeských. 65., Tehdy ve=
lekněz roztrhnul roucha svá řka: Rou-=
hal se; což ještě potřebujeme svědků?
Aj nyní jste uslyšeli rouhání. 66.. Což
se vám zdá? Oni ale odpovídajíce řekli:
lloden jest smrti. 6% Tehdy plivali
na tvář Jeho a zášijkevali Ho, jiní pak.
ho poličkevali 68. říkajíce: Prorokuj
nám, Kriste, kdož jest, jenž Tebe

udeřil?

Dříve nežli se to stalo, co zde vykládá
Matouš, než totiž Pán ku Kaifášovi byl ve—

den, dále se uvedení Jeho před Anáše, jak
o tom Jan 18, 13. píše; ten sice veleknězem
nebyl, ale jak již praveno byl tchánem ve=

lekněze Kaifáše a dříve sám byl velekně—
zem po drahný čas býval, nadto dva jeho
synové tolikéž té důstojnosti byli došli. Tudy
u veliké vážnosti se nalezal a proto Krista
Pána také jsou kněmuvedli. Ale tam právně
vyšetřování se nedalo, něbrž u Kaifáše; snad
dům Anášův blíže stál a chtěli nepřátele
Kristovi, mezi nimiž i Anáš sám, Pána
ihned tu prozatím chovati, ažby zástup shlu=
klý z lidu se rozešel a ažby rozbroje se obá=
vati nebylo; aneb jak některým vykladatelům
zdá se, oba ti velekněži, bývalý i nynější, v
jednom domě bytovali. Nemůže nám ovšem
divne býti, že Matouš a druzí synoptikově o
57. Uni ale javše Ježíše vedli ku Anášovi nedotkli, an i jiné okolnosti vypouo
štějí. Potýkavosti mezi Janem a synoptiky
Kaifovi, veleknězi, kdežto se zákoníci není
a ty věci u Kaifáše se staly idle Jana,
a- starostové sešli. 58, Petr pak násle— jenž 18, 24. dostavkem vypravuje, že Anáš
doval Ho z daleka až do síně velekně— Pána kn Kaifášovi byl poslal. Velerada
zovy a vešed do vnitř seděl se slu či synedrium sestávala z jedenasedmdesáti,
žebníky, aby uviděl konec.. 59, \Vele jak jsme o tom již výše pravili; sešla se v
rada ta, ač sotva všickni přibyli, nás
kněži pak a všechna velerada hledali neěas
brž bez mála jenom sebralo se jich toli, koli
lichého svědectví proti Ježíšovi, aby lilo jich potřeba bylo, aby soud právně vynesen
Tdsmrtili 60, a nenalezli, ačkoli mnoho býti mohl. Petr z daleka následoval až do

lichých svědků přistoupilo., Naposledy
pak přišli dva lichosvědkOvě 61, a řekli:
Tento pravil: Mohu zbořiti chrám Boží
a ve třech dnech zase vystavěti jej, 62,
A povstav velekněz dí Jemu: Nic ne=

odpovídáš na ty věci, kteréž tito proti
tobě svědčí? 63, Ježíš ale mlčel. A
velekněz vece jemu: Zaklínám tě Bo=

palácu; iJan Je. 19, 15. šel s ním, ano
Petra do paláce veleknězova uvedl, v domě
tom znám jsa. Ale Jan nezůstal v paláce,
aby pozornost se nevzbudila; Petr ale ne»
obyčejné jsa zmužilosti zůstal se služebníky
vně paláce v síni doufaje bez mála, že si
ho nikdo nevšimne, poněvadž ovšem veliký
shon byl a odevšad svědci a diváci přichán
zelí a odcházeli. Ale měl brzo poznati, jak
snadné člověk zviklá se, když zachází s
lidmi jiné víry a jak pravdivá jsou slova

hem živým, abys pověděl nám, jsi=li Ty
„Kristus, Syn Boží?
G4, lDí jemn Je— Ecel. 3, 27:

Kdo miluje nebezpečenstvía geo
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baly t. j. nestačily k vynesení úsudkn smrti
nad Ježíšem. Svědectví ono se jim velmi dů
ležito býti vidělo, poněvadž ještě dvakráte je
opětovali, jednou proti samému Kristu na
kříží s posměchem Mu dějíce: Ha, ty jenž
chrám bouráš, pomoz sobě nyní 27. 40. Po
druhé v žalobě proti Stěpánovi Act. 6, 14.

Ízyne o něm. Seděl iam, aby uviděl, jaký ko=
nec věcí ty vezmou-,aby Kristus-li propuštěn

bude, tudíž k Němu se vrátil, nebude-li pro
puštěn, aby věrnost a přivinulost svou Mu
všelijak osvědčil. Ze se tu věci podle práva
nedaly a že ani zevniterný běh a chod podle
předpisů právních zřízen nebyl, věc jista

jest, aovšem rada se všelijak snažila, aby
nespravedlivé počínání svoje v roucho spra
vedlivosti oblékla. Již že ten výslech -v noci
„se dál, proti právu čelilo, a celá ta věc na
strojena byla, aby Kristus již napřed od
souzencem býti se ukázal, než přátelé jeho
se o tom dověděti mohli. Jedna .strana pří
tomna toliko byla a Kaifáš byl žalobník a
soudce spolu v jedné osobě. Také všelijak
hleděli Krista ne sonditi, nébrž odsouditi.
Podle zákona měli napřed zástupcové, za
stavatelé a odvodní svědkové a potom ža
lobníci a svědkové jejich slyšáni býti. Ale
tu všechno se na opak dále ati jenom svěd
kové připuštěni a slyšení byli, jenž proti
Kristu svédčili, ana vysoká rada nehledala
pravdy, nébrž důvodů jakýchkoli i. nejkři—
vějších a nejlichejších k odpravení PáněJg
.“..

Ano když .iPán.otázán byv o svém učení byl

Avšak přece sám uznal Kaifáš nedosta—
tečnost výpovědí oněch svědků; tudy nedo
čkavým jsa a již po smrti Páně dychtě vstal
a obrátil se s otázkou na Krista, aby z eda
povědí Jeho příčinu nějakou k odsouzení Ho
nalezl. i oslovil Pána: Nie-li na hrozná ta,
z nichž

tebe

viní,

provinění

?ZEOdPOL'ídáSV?

Bez. mála nevrlostí a hněvem rozpálení jsa
a. mrze se nad nepodařením pletichání jím
zavedeného takto mluvil. Ale Pán mlčel, po
něvadž za jedno neměl viny do sebe nižádné;
poněvadž za druhé svědectví proti Němu vy=
myšlená a nastrčená sobě odporovala; po
něvadž za třetí zlým úmyslem toliko tázán
byl; a za čtvrtě všechna odpověď by byla
na prázno splynula. Učil nás, abychom v nr=
čitý čas mlčeti uměli. Jest zajisté čas mlčení
a čas mluvení Ecel. 3, 8. Také mlčel Pán,
aby ukázal, že se dokonale uložení Otce lie-'
beského podrobuje. Naplnilo se tu proroctví

odpověď důstojnou a jedině možnou dal,
dopustil přece velekněz se vší přítomnou "5Jes. 53, 7: Neotevřel úst svojich a jako be—
radou, že biříc jeden Pána do tváře udeřil. ránek přede střihatelem oné-mši. A Žalm 38,
lPodle Spravedlnosti se tu nic neděle a svo 1. 10: Položil ústům svým stráž, když se

body k obhájení sebe Pánunepropůjčeno, , posta-víl hříšník proti Němu, a oněměl a neo
tím méně svědkům, jenž by při pro Pána otevřel úst svých. Mlčel ještě, aby mlčením
byli vedli, jako byl Lazar a jiní vzkřísenci, svým zadost učinil za Adamovo se vymloun
onen od narození slepý (Jan 9,) a' jiní ode vání z hříchu svého.
Tehdy velekněz cíle nedošed útočiště
Krista zázračně uzdravení, tím méně, dírne,
těmto přístup otevřen byl. Za to ale plná své béře ku přísaze a zapřisáhá Krista Bo
míra svobody nepřátelům Páně se propůj hem živým, aby pověděl, zdali“jest Kristus,
čovala; avšak veskere to chytrováuí bez - Syn Boží. Tak jej lid jmenoval, tak druhdy
úspěchu býti se ukázalo, dílem že se jejich sám sebe nezakryté nazýval Jan 10,31., tak
svědectví neshodovala, dílem že na výpově že Ho kamenovati chtěli, poněvadž se činil
děch jejich odsudek osnován býti nemohl. Synem Božím. Také Jej lid co Messiáše byl
'Jl'ak vesměs a vůbec věcí těch dotýká evan se slávou do Jerusaléma před některým dnem
gelista Matouš. () dvou ale svědcích se míst— deprovodil; avšak nikdá Pán očekávání zem
něji vyjadřuje, a můžeme z nich souditi, jak ského messiáše nevyhověl, aniž kdy cpřízeň
matná, neslušna, křiva a licha ostatní své lidu. se ucházel, k jediné světa spáse pro=
dectví byla, ji'chžto evangelista mlčením po
hlídaje. Přísahy žádal volekněz od Pána, a
minul. Dva tito svědkové pravili, bez mála iťán v tom matorném a předůležitéin oka——
to, co Pán Jan 2, 19. kdys byl pověděl, na mihu neodepřel mu přísahy tě a toho svě=
mysii majíce, ale výrok jeho docela převra— dectvi ne pro hodnost otazatele, nébrž pro
cujíce: Tento pravil: Mohu chrám sbořz'tia spásu učeníků svých. Když někdo někoho
za tři dní znova jej vystavěti. Avšak licha zapřisáhl a ke přísaze “vedl,- tedy bud' mu
byla svědectví ta. Nejprve nepravil Pán: obsah přísahy předříkal, načež zapřísaženec
Mohu obořiti chrám, nébržz' Zrušte či zru slova jeho prostě potvrdil Lev, 5, l.. n. aneb
šíte-li vy chrám tento, já jej vystavím. Za
také celoupřísahu doslovně sám pravil 3.
druhé nemluvil Pán o chrámu Božím vlasti— Reg. l, 29. Prvního spůsobu drží se tuJežíš
tém, nébrž o tělo svém, v němž božství přen a vece: Ty jso řekl, tak jest, jsem já Syn
bývalo. Ale však ani o tom výpovědi těch od Boží. Tu již Pán nemlěí, nébrž vyznává
rady samé nastrojených svědků se nepodo— pravdu o své slávě před. veřejnou ač zlom

ivlaioně navi,

ŠÍ—éĚS, kristns iš iiniiřáše vyslýchán á potupně.,

práv'omOcí, tím uče , že jsouce od veřejné ' slbvně dí, že ale to nové Páně “vyslýchání
moci o víru svou tázáni, ovšem pravdy tao dálo, když již denbyl, tak že noční výslech
jiti nemáme, ač by nám za ní také krev “vy-= od výslechu za dne rozeznávati dlužno.
Mohlo to slavné Páně o sobě osvědčení
líti přišlo.
Ovšem vy tomu nevěříte, chce říci Pán;
Kaifáše na jiné o Kristu náhledy přivésti;
ale ujištuji vás, že od nynějška mne uzřžte ale on již nebyl přednostou církve před
na oblacích, cm se beru v oblacích nebeských věstné a předznačné, něbrž, jak vece Chry—
t. j. Jsem Kristus a důkaz toho jest sláva sostom, vůdcem roty zbojnické byl.' Uslyšev
má, ve kteréžto druhdy k soudu přibndu, slova Páně, místo usmyslení sobě on, jakoby
Prozírá slovy těmi k Dan. 7, 13. Aj o obla= se byl slov Páně co rouhavýcb zhrozil, roz—=
cích nebeských přicházel jako Syn člověka. trkl roucha svá.. Byl to starodávný obyčej,
Důkaz to prorocký; ale ve slovícb od 'ny že v náramně bolesti jakéž i slyšíce veliké
nějška, leží, že Kristus již již opustí nem rouhání roucha na sobě trhali; tak na př.
patrnou spůsobu a že se ve slávu obleče., učinil Jákob uslyšev o smrti Josefa syna
Zahrnují slova ta veškeru dobu až do dru= svého, o níž mu lživě druzí synové jeho pra=
hého Páně přibytí k soudu obsahujíce vzkří= Vili Gen, 37, Bet,; tak poslové krále Eze
šení, na nebe vstoupení, seslání Ducha sv., chiáše pro rouhání Babsakovo vrátili se
a všecky divy a zázraky, jimiž se co Syn Boží ku králi svému roucha roztržena majíce á
v církvi své osvědčil.
Reg. 18, 27. Jos. 26, 22. Byl to symbolický
Některé z těch“ věcí také viděli ti, před čin, vniterné roztržení mysli naznačujíc.. Boz-=
nimiž Pán slova ta pravil, a mnohé z nich tržení roucha od velekněze tuto' předsevzaté
přikvaěila zkáza města Jerusaléma; viděli tím větší důraz vyvíralo, poněvadž jinak při
divy a zázraky při smrti Jeho, třesení země. smutku roucho roztrhovati veleknězi se za-:
zatmění slunce, pukání skal, atd. Slova: S „ povídalo Lev. 10, 6., ačkoli zápověď Lev.
děti na pravicí moci t. j. Všemohútnosti Boží 21, 10. netrhati roucha veleknězi daná se
narážejí na žalm 109, 2. a znamenají úča toliko ke smutku za mrtvé vztahovala a
stenství božské a neobmezené vševlády, jak tudy i Jonatha velekněz pro ztracený boj i.
jsme již výše 22, 44. 24, 30. o tom mluvili. Makk. 11, 71., roucha svá roztrhnul a ve
Jiní sice slova ta slyší o soudu konečném, válce židovské se tolikéž dále, jak Jos.. Flav,
jejž Kristus nad lidem israelským vykonán ll. i5, 2. a. vypravuje. Tbalmud zevrubně.
vati bude a jehož částeční oddílové, zkáza udává, jakým spůsobem se to rozedření rou
Jerusalěma, zpustošení svaté země, rozeptý= cha díti má; avšak malicherní předpisové ti
lení Israelitův do veškerého světa, zarytost z časů pozdějších pocházejí, aniž pak za dob
jejich a zašlost jejich mravná, a jiní svíce—= Kristových v obyčeji bývali. Také nemohl
lové na ně přicházející, jsou předchozí a Kaifáš velekněšsky'ch oděná roztrhnouti, po=
předvéstné rány a sety téhož soudu Páně, něvadž ti od Rímanův na hradě Antonií se
jejž konečně za druhého příští svého konati chovali nebývajíce leč ke svatým službám vyu
bude. Ale výklad ten s předešlým v jedno dávání. Měl tedy bez mála velekněz oby-=
splývá a spojen býti musí, poněvadž sláva čejně roucho, jak i z toho viděti, že Pavel
Kristova netoliko v zázracích dobročinných, ve veleradě Act, 23, 5, velekněze nepoznal,
nébrž také v činech a výkonech spravedla Tudy marně bychom se o spůsobě, jakým
nosti se zjevovala. Příbuzná jsou místa 10, šaty rozedřel, hádali, jestliže shora dolů nebo
23. 116, 28.. 24., 34. Slova od té chvíle, z dcla vzhůru, jestliže všecka roucha až na
odtud, odtavad, dělí veškeru dobu byto— obnažení prsou 1 Ezdr. 9, 3, aneb toliko'vr=
vání Kristova na dvě doby, na dobu snížení chní oděv se roztrhoval. Málo na tom záleží,
des. 52, 13. a na dobu oslavení Páně Jes., a tím méně, ješte pouhým to tvářenímbylo;
til, ID,; nyní ještě prvnější trvala, an Pán uslyšev zajisté Kaifáš výrok Páně, nepohnul
stál co obžalovanec přede knížaty kněžskými; se zármutkem, něhrž radostí, že již příčinu
ale brzo měla nastati doba slávy, kdy totiž má, pro jakouž Pána na smrt odsouditimůže.
s- kříže byl ujal vládu světa, smrtí svou ji Tudy pravil: Což více potřebí svědků .? Nyní
sobě zaslouže.
právě jste slyšeli, že rouhcí se a ovšem smrti
Sv, Matouš věci ty všechny vypravuje, zasluhuje. Synem Božím se jmenoval. Pán;
jakoby hned se byly dály po předešlých. ale bylo to v očích židovských toli, co za
Ačkoli pak Matouš místněji času a doby messiáše vydávati se, ano syny Božími vd»
určití opomíjí, k věci jen problídaje, přece bec lidé pobožní slouli Sep., 2, 13. 18. 5,5,
tentokráte postoupnosti věcí držel se a to, To tedy samo nemohlo jich k tomu výroku,
jež Lukáš 22, 66, n. vypravuje, vyšetřování že se Pán rouhá, pohnouti. Sr. Jo. 110, 33.
jiné a později stale jest, an týž Lukáš vým Ale věděli oni, že Kristus v ozvláštním smy=
lývaug. sv. Mat.
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[lůntouš knih:, 57—68, Pán polapen, lie—?S. Fete“tej zapíná.,

slu Synem Božím se nazývá, celé počínání
Páně jim cosi božského mimovolně namítalo
a slova, že na pravici Boží zasedne, ta je
udeřovala v mysl. Ozvláště an zevnitorné
Páně postavení spatřili, již to za rouhání při
svém messiáše co krále očekávání pokládati
museli, že On, z nízkého, jak se jim zdálo,
rodu pošlec, muž u rabínův do škol necho—
divší, v chudobě život trávící, sobě hodnost
Messiáše osvojuje. Tudy se velekněz táže:
Co se vám zdá? co činiti zde zákon velí?
Odpověděli podle Lev. 24, 16., že hoden jest
smrti. Výrokem tím sice Krista Pána usmrtiti
o své ujmě nemohli, poněvadž jim pravomoc
hrdla od císařův Rímských odňata byla; avšak
jím toli vymoženo, že směle & bez ostychu
na Pilát-a o usmrcení Jeho naléhati a dorý—
vati mohli., Ostatně vtom roztrhání šatův
od velekněze otcově svatí vidí odtržení dů-»
stojenství velekněžskěho od Zidů a přene=
sení ho na Zákon Nový,. jako 1. Reg. 15,
28. roztržením roucha Saulovi odejmutí kvá
lovství a 3. Reg. 11, BL'rozdělení říše Sao
lomounovy se předpovídala,
'Když byl veleknězovým přičiněním ode
vší rady soud smrti nade Pánem vyrčen, tu

dále Pánu se urouhali tvář Jeho zakrývae
jíce, Jej tepouee a tlukouce a s posměchem
říkajíce, aby provokoval a hádal, kola Jej ua
deřz'l. Tím se posmívali Pánu, že proto-=
kem velikým od lidu nazýván byl a ke
všem těm hanlivým výstupům zdáli se snad
právo míti, ano _zaskutek dobrý je počítati,

jakoby všecky ty nešlechetnosti z pouhé pro
čest Boží horlivosti vycházely, Tím však
doslovně se naplnily předpovědi prorocké des.
50, 6. Tělo své jsem dal bííícím a líce svoje
frvoucz'm,tváři své neodvra'tíl jsem od laje'cích
mně a od plz'je'cžchna mne. Ty potupy Pán

trpěl, aby zadost učinil za lidskou pýchu a
vynášelivost, jakož aby příklad dal učeníkům
svým, kterak všelijak pro království Boží po=
tupy a hany podstoupati mají, jak již oMojo
žíši praví se, že pohanění Kristovo nesl avýs'e
je kladl nežli všecky poklady Egypta. Hebr.
11, 26. Ale což mezi tím činil Petr? Praví
o něm Matouš:

69. Petr pak seděl vně v síni. ll
přistoupila k němujedna děvečka, řkou—
cí: ][ ty jsi s Ježíšem Galilejským byl.
již všeliká potupa na Pána se shlukla aPán 70. On ale zapřel přede všemi řka:
pohaněnžm nasycefn byl, Thren. 3, 30. V p0= Nevím, co pravíš„ 71, A když vyšel
hanění tom neměli toliko pochopově a biři na přísinek, uzřela ho jiná děvečka a
cové účastenství, nébrž sami údově velerady
se _kupodlosti té propůjčiti nestyděli, ač po řekla těm, kteříž byli tam: ][ tento byl
dle zákona přikázáno, aby odsouzenec kromě s Ježíšem Nazaretským. '?2. A on opět
pokuty jemu určené jiných. trestův, ovšem zapřel s přísahou: Neznám člověka
pak potupy nesnášel. Ceho soudcově brániti (toho). 73. A. po malé chvíli přistou=
měli, to právě sami konali. Potupy takové ' pili, kteříž tu stáli a řekli Petrovi;
u všech národů za nejvíce nečestněahrozné
se považovaly, když se člověku do obličeje _!Jistě i ty z nich jsi, nebo i mluva "tvá
rány dávaly. Tvář jest hlavitá. část člově= f zjevna tebe činí. 74. Tedy počal se
kova, jest chrám rozumu, podobizna duše, proklínati a přísahati, že nezná člověka
sláva těla, sídlo studna cti. Všechen člověkv toho. A hned kohout zapěl, 75.. ][ roz—
obličeji se nalezá. Tak soudili již pohané, pomenul se Petr na slovo Ježíšovo,
jak z Demosthena viděti. Konstantin císař 
zákon. dal, aby ani největší trestancové do jež byl řekl: Prvé než kohout zapěje,
tváři bití nebyli,.poněvadž tvář dle podoben= třikráte mne zapřeš, A vyšcd ven vzplan.
ství krásy nebeské utvořena jest. Pán náš kal hořce.
ale největším těm hanám pro spásu lidskou
se podrobiti nezdráhal. Veškera příroda, voce
Všickni evangelistové o zapřeni Petrem
sv. Cyrill, zhrozila se nad tím počínáním, že Krista vypravují; ve hlavité věci se shoe
Pán slávy rukama tvorů svojich tepeln byl; dují, jmenovitě že podlé vyrčení Páně tří-=
na tvá-ř onu ])lz'li, již se tvorstva bojí, late kráte Ho zapřel a že na pění kohoutovo v
hořký pláč vydal se. Ve vedlejších okolič—'
vouž vzdouc Slunko na kříži ukryla papr
sky. své!
nostech sobě odpírati zdají, poněvadž na jich
Sv, Matouš potupy, jež se Pánu ted od vyličování nemnoho záležeti se domnívali.,
řady daly, spojuje s banami, ježto se Mu v ]Při narovnávání. těch okoličností přijde se
síni staly od lůzy a šerhů. Rada plivala na dvojí vady varovati, jedné abychom mecha=
Něho a pěstmi Jej ubíjela, luza zášijkovala _.nicky ta jejich rozličná vypravování nespoa
Jej. Bylo-li již to nehodno a obouzivo, tím jovali vezdy pamětlivi jsouce, že neleží na
Vice byla to svatokrádežná potupa, kteroužto slově, nébvž že na věci veškerá důležitost

než

Matouš XXVI, GŠ—mžěaPetr Pána zabírá,

spoléhá. Hekla—li děvečka dle Jana 18, 17. Lukáš 22, 5% slova ta přitáčí. Ovšem ale
nejsi-MŽ i ty z učeníků jeho? aneb dle Lu— možno, že více slov pravil, z nichž některá
káše 22, 56.: I tento —
s Ním býval ; aneb=li Matouš, jiná jiní evangelistové zaznamenali,

řekla podle Matouše tuto a podle Marka 14, A tu zapěl kohout poprvé Mar. 14, 68. Petr
67: I ty jsi byl s Ježíšem Nazaretským, bez mála nové nesnáze, nové totiž otázky,
na tom věru málo záleží. Aniž také slovič= zda s Ježíšem chodil, ujíti hodlaje, vešel ze
kářství takovému Písmo svaté samo přeje, dvoru do podsinku, přísinku či kobky u sa.—
an víme, že přečasto místa Starého Zákona mých vrat, kady se do palácu vcházelo a
rozličně a ovšem nevezdy doslovně se uvá— kdež také světniěka vrátnice nacházela se,
dějí. Ano samo to ustanovení oběti nej "Po.jej spatřila jiná flěvečka a ta pravila k
světější nestejnýml slovy se u evangelistů okolostojíoím: I ten byl s Ježíšem Nazaret=
vypravuje, jak jsme viděli a níže uvidíme, ským; k čemuž vrátná ona se přivtělíc pra=
že svatopisci také v udávání nápisu na kříži vila Mar. 14, 69.: I ten z nich jest ; jiný,
doslovně neshodují se.,
kdokoli on byl, k tomu přišcd Luk. 22, 58.,
Dále se musíme vystříhati spůsobu o— dí: I ty z „nichjsi. Ovšem jich tedy více
pravného, jenž před některou dobou mezi před druhým zapřením' Petrovýrn na otřásly
vykladateli vládl, podle něhož Marek nedo— ten sloup církve doráželo, jak Jan 518, 25..
statky Matoušovy, Lukáš nedostatky těch praví. Tudy také vzrostla nesnáz a zmaten
dvou, Jan všech tří předchůdcův svojich o— nost Petrova, a vzrostlo také zapření Petrovo.,
pravovali. Nadto musíme sami také hlavi= Nebo an při prvním zapření jenom, vesměs
tých věcí šetřitl a nejenom slovům, nébrž i a vyhýbavě mluvil, nyní s velikým osvěd—
okoličnostem méně Váhy přikládati, Všady k čováním ano s přísahou zapírá, ovšem áste-in
jádru prohlídajíce a nikde na šupině si ne-= toliko, avšak hříšně ji pronášeje: Nezná-m
zakládajíce. Málo zajisté záleží,"jeden li vlas člověka toho.
'
Avšak pro Petra nebylo zbytí; brzo se
křiv aneb jeden-li vlas spadl aneb osivěl,
když jenom hlava cela, zdráva a zachována roznesla po celém dvoře a po celé síni, že
jest, , Dvě-li či jedna děvečka byla, jenž Pe== se tu nalezá jeden ze sstoupenců Ježíšových.
tra k zapření Páně přivedla, byl-li jeden, Tu, asi hodinu po předešlém zapření Luk..
byli-li dva nebo více pacholkův, to za věc 22, 59, přihlukli na ubohého Petra odevšad
mimotnou, vedlejší, bezvýznamnou a jedno-= a doráželi na ustrašoného: Tys jeden z ních,
stejnou přiido považovati. Toho také určití nebo tvůj výhooor tebe zjevne činí. Galiléané
nelze, jak zapření ta k odsouzení Páně se totiž hlásek hrdelných tenějších nevyslove—
povahují a kolik před soudem a po něm vali. všecky draslavě pronášejíce a rozdílu
aneb za trvání soudu se jich událo. Leč při— mezi nimi nečiníce; nad to sykavku hustější
hleďme k jednotlivostem.,
š v zubnou t_proměňovali, jakož i přízvuk
_ Petr, vece Matouš, seděl vně, t. j, ne== na předposlední sylabu kladli a mnoho vý
byl v sednici, kde Pána soudili, avšak ne— suvek, ssuvok a odsuvek si dovolovali, Po=
byl vně domu, poněvadž (v. 58.) u vnitř dle toho mohli ovšem lidé ti sv.. Petra po
domu byl přišel I přišla k němu děvečka, znati, že z Galiléy pochodí, 'l'u nesnáz Pe
a sice dle Jana 18, 17., vratná, jenžtojiž'při trova největšího stupně dosáhla; .i počal,
otvírání jej byla pozorovala; přistoupila .k aby se nějak z_ domnění toho vytočil, všeli—
němu, když u ohně za noci, v orlentě na jak se zaříkatí a, zaícle'nate', že Pána zhola
jaře velmi chladné, se mezi ostatní chasou nezná. Příklad takového zaříkání nalézáme,
shříval Luk. 22, 55. 56. Dlouho snad naň ač v jiném a velice pochvalném a posvát—
hlídajíc, až se, že on jest, ujistila, posléze něm záměru, v Zalmu 3.36, 5. 6.: Jestliže
vylila se ve slova: I ty jsi s Ježíšem Galz'- . zapomenu na tebe, Jerusaléme, budiž o zapo=
Zejským byl. S pohrdou-li užívá slova'- Ga, men/ati dána pravice má, přilne“jazyk můj
Tu však na vrcholu
zapomnělos'tl Petrovy dostihl, jak Lukáš 2.2,
61. praví, pohled Páně při vyjití ze soudnice
nebohého apoštola a hned na to kohout po
druhé zapěl, jak byl Pán předpověděl. Roz—
pemenul se tu Petr na slova Páně a vyšed
vzplakal hořce.
Již sice dříve byl kohout z'apěl hned po
síně byla pustila. V pomatenostl té odpo-—
Věděl: Nevím, co mluvíš; což ovšem nemá prvním zapřcní; tehdá se ale nerozpomenul,
jiného smyslu než: Nejsem, jak Jan slova poněvadž, jak Chrysostom vece, Pán nebyl
jeho nvodí 318,17. aneb: Neznám Ho, jak na něho pohlédl, jak se po třetím zapření
lílejsky'm, ješto

Galileovo Jan 7, 62. v po— le dásněm mojim, atd..

tupě u Jerusalěmanův stáli, čili pouze pro
to slovo to dodává, poněvadž učeníci Páně
z Galiléy byli a Pán se nejvíce v Galilěe
zdržoval, o- tom se vykladatelě rozcházejí.
Petr se zarazil a pomátl, překvapen byv
touto řečí od otrokyně vrátnice, jenž jej do
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Matouš nivní, Balti, lidstva a Filáta; ildáš si zoufá,

dále; tz“zajisté, na něž Jezzs pohlédd, ti jen

_svobodněji věnovati

mohl,.

Dopustěno

zau

pření to, aby, jak v jiném ohledu píše sv.,
Někteří vykladatclé vinu Petrovu zve— Pavel 1. Tím. 1, 15, 18. na něm dokázal
ličují, jiní ji velmi ztenčují. Bez viny ne— Kristus všelílcou trpělivost k naučení těch,
byl, ale víry v -Syna Božího neztratil, jak kteříž budoucně uvěří v Něho, k životu věč
některým se vidělo; a tu vinu jeho mnohá nému. A sv. Ambrož (v kom, na sv. Luo
okolnost, ač jí nevymlouvá, přece zname= kášo) voce: I poklesky světeův nám s užít—
nitě umaluje. Ta rozčilenost jeho, to všech kem jsou, Neškodz'lo mně, že Petr zapřel,
něch sil jeho napnutí, ty smrtelné hrůzy, ale prospěšno mz"jest, že se napravil; klopý
kteréž na něho jako ze chmury černé pro-= ta'nž Petrovo jest skála jaro všecky křesťany.
bleskovaly, ta z trudův, klopot a nespaní A staré podání vypravuje, že tak hluboko
povstala vysílenost a mdloba, to všecko úsum bolest nad zapřoním v duši jeho utkvěla, že
dek o. víně jeho zjemňuje. Zdálo se mu, kdykoli kuropění slyšel, na kolena padl a
že kdyby se ke Kristu přiznal, tudy by pří—= v slzách viny svojí odprošoval. My pak uo
činou býti mohl, aby také jiní apoštolé vy číme se, že hned na počátku zlému odpi=
hledání a co špehové a vyzvědači odpraveni rati dlužno, abychom v horší zlo nepadli;
byli a že tedy zapřením Pána, Jehož-toliko kde zajisté se hřích usídlí, tam. zlobu svou
ústem, ne však srdcem zapírá, větší zlo pře všelijak provoditi usiluje. "Učíme se za dru
dejde., Ovšem se v tom klamal, "an dle Sep. hé, abychom ve svou sílu důvěry. nekladli;
1, 11.1. ústa, jenžto Zhou, zabíjejí duši; Ale učíme se, abychom, když jsme poklesli, nad.
ta pomatenost a nesnáz jeho učinila prů vinou nezoufali, nébrž na pokání se dali,
chod klamu a oblouzení, s jakým se hřích aniž viny své vymlouvali. Nalezám, dí Au
Spojuje.
_
'
'
gustin ser. 228., že plakal, nenalezám, že
Leč Petr, jakkoli velikou vinu jeho býti by se byl vymlouval. Učíme se, jak nebez=
klademe, pláčem ji dokonale _smyl. Vyšel pečenství k hříchům utíkati máme.
Alo obratme se k dalejšímu Matoušova
ven, aby se smutku svému a bolesti své pře—
trpké valněji odovzdati aúsilnému, hořkému o útrapách Páně vypravování.
a, jak slovo řecké znamená, hlasitému pláči
hořce pláči.,

.

Hlava XXVll,
odstranil se a odešed oběsil se. 6, Ve=
vzavše stříbrné pravili z
látem; 15. Barabáš Kristova" předložen;
Nesluší
jich
vložiti
do pokladnice, ješto
27. Kristus t—rnímkorunován a v potupu
mzda
krve
jest.,
'?.
Vešedše
pak v radu
dán; 31. na_pepravíště veden a. mezi dvě“

Kristus ku Pilátu veden; & Jidáš si zoufá
a pole It"-rvese kupuje;

11. Ježíš před Pi— lekněží pak

ma zločincema ukřižován, 39. a od chalan
jdoucích urouhdn, 45., ducha vypustil, 51.
d-ivovépo smrti Jeho stali ; 54. setník Jej
vyznává a, 55. svaté ženy přístojz': 57. Je
sef z Arimathíe Jej pohřebuje; 62 hrob
stráží obda'n jest,

il. Když pak .se rozednilo, v radu
vešli všickni velekněži a starostové lidu
proti Ježíšovi, aby Jej usmrtili., 2, I
svázavše Jej přivedli a vydali Ho Pont
skému Pilátu vladaři., & Tehdy vida
Jidáš, kterýž Ho vydal, že odsouzen
jest, rozželev se navrátil třicet střihl-=
ných velekněžím a starostám 4. řka:
Zhřešil jsem vydav krev spravedlivou.

Oni ale i'ekli:

Co nám dotoho?

ty

viz; 5. a povrhnuv stříbrné ve chrámě

koupili

za ně pole

hrnčíiovo

ku

po-==

hřebu poutníků; 8. protož nazváno jest
pole- to hakeldama, to jest pole krve,
až do dneška, 9. Tehdy se naplnilo,
což povčdíno jest skrze Jeremiáše pro==
roka řkoucího: A vzali třicet stříbr=
ných, cenu proceněnce, jejžto procenili
mnozi ze synův lsraelských, 10, a dali
je za pole hrnčířovo, jakož ustano=
vil Pán,
Velerada sešla se, když se rozednívalo,
a v potaz od ní brány jsou některé věci.
'Jl'rest smrti sice nade Kristem vynesen byl,
avšak nezávisela věc toliko od velerady, ném
brž hlavitě ode vladaře Římského, zda to=
tiž úsudku jejich potvrdí; nebo od nějaké
doby, .jak již výše zmíněno, od Římanů,

illatouš mm,

l_id. Kristus a Pilátu; Jidáš si zoufá.,

jenž zemí júdskou vládli a v provincii Římu
skou ji proměnili (Jo., 18, 3l.), vzato bylo
Zidům právo hrdelné, aniž Zidé koho bez
potvrzení vlády Římské k smrti odsouditi
mohli. Vláda pak Rímská měla v Palestýně
vladaře, jenž důchody obstarával a nad ži=
votem a smrtí rozsuzoval, ač ve mnohých
věcech pod praesidem Syrským stoje. Tudy
Zidé záhy z rána Krista ku Pilátu vedli,
aby jim nálezu jejich potvrdil; nebo ačkoli
Pilát jak jiní vladaři v Césarée sídlil, na
svátky vezdy do Jerusaléma se silnou posád=
kou se přestěhoval, aby všelikým, jenž by
povstati mohli, brojům přítrž učinil. Tak Kri=
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k místu a k seudnici, jenž nyní jiná byla,
Přece ale podobá se, _že velekněži nebyli se
rozešli, nébrž toliko k ránu, aby blíže Piláta
byli, poradu svou do staveb kolem chrámu
přeložili.
Zatím Jidáš vida Ježíše jata býti, roz=
kál se a peníze velekněžím vrátil. Nyní
teprv po vykonaném zloskutku poznal ne=
šlechetnost zrády svojí. Chtěli někteří vy—
kladači tomu, jak již výše praveno, že Jidáš
domněl se, že Kristus vrahům z rukou vyu
nikne a že přese všeliké odporování nepřá=
tel svojich říši zarazí; snad prý také zrán
dou svou Pána k založení oné říše přinutiti
stus Pán., jak sám byl předpověděl 20, 19., myslil. Avšak to ješitně se praví, an ovšem
byl v ruce pohanů vydán, svázán byv znovu, Jidáš smrt Páně obmýšleti a po drahný čas
an Jej za výslechu bez pochyby rozvázali. ji nastrájeti, a nyní po spáchaném zločinu
Pilát byl od léta dvanáctého p. Kr., kdež přece poděsen a k zoufání přiveden býti
prokurátorové do Palestýny se posílali, pátým mohl.. Taká zajisté jest obmyslnost zloa
vladařem takovým a po deset let téměř až do vraha ďábla, že přede zločinem skutek zten=
léta smrti Tiberia císaře úřad ten zastával, čaje a balatkou býti představuje, po zločinu
kdež pro opětnou žalobu Zidův od praesida ale skutek náramně zveličuje a nerozhřešiw
Syrského Vitellia složen a do Rims k odpo= tedlným býti klade. Hrů a zmocnila se neu
šťastného a bezblahého učeníka zrádce, a
vídání poslán byl.
Radili se vekněži k ránu společně se lítostí jat, tudyž hleděl bez mála úsudek
starostami lidu, co a jak by na Krista před smrti předejití.. Té nedrahné použil tn chvíle,
Pilátem žalovali, aby na jisto při svou pro= jenž prošla mezi návěštím Pilátovi daným a
vedli; vědělit', že Pilát není právě přízniv— mezi skutečným Krista Pána ku Pilátovi
cem jejich a že před pohanem název Syn odvedením a odebral se do chrámu či raději
Boží nemůže té váhy míti, kterou v očích do soudnice či do soudného sálu při chráo
lsraelitů má. A tudy museli více důvodů mu, aby usmyslením svým i Kristovy ne=
sobě uspořádati, aby, kdyby jedni od Piláta přátely na jinémyšlénkypřivedl. Také možná,
se“nepřipustili, druzí tím rázněji při jejich že se volekněžstvo a vysoká rada rozdělili,
dokonali. Jestli mezi prvním rady hraním a část v pokojích chrámu za jakýmkoli na
o smrti Ježíšově 26, 66., a tímto druhým po kolem ostala, a část ku Pilátovi se odebrala
tazem naším se byli rozešli a opět nyní k a tudy Jidáš před částkou onou, jenžv oby=
ránu k novému nalézání se shromáždili, tech při chrámu zůstala, penězi oněmi kře
aneb—li ani se nebyli rozešli, o tom mezi vy vútnými pohodil..
kladači nesnáze trvá. Pán asi o jedenácté
el Jidášův bylanedožel; želel hříchů a
hodině v noci na horu Olivetskou přibyl, bolest cítil, ale nadějí, jenž má býti se že
asi o dvou po půlnoci jat a do města ve lem spojena, opomítai; hořkosti želuaskrou=
den; dvojí výslech u Anáše a Kaiíáše dra chy se mu dostalo, ale sladkosti naděje neo
hnou dobu trval, a než se byli uradili, bez blažec a nebožec okusiti se zpěčoval. Takto
mála již svitalo. lBýlo sice zapovědíno v se u Jidáše, an satan po pravici jeho stál
noci soud smrti vynésti a tudy se domní= Z. 108, S., pohroma, kterou Pánu svému
vají vykladači příčinu míti k té podmínce, chystal, celá na hlavu jeho vlastní shrnula,
že velerada se rozešedši k ránu se opět se Zrádce Páně stal se soudcem a vykonate=
šla, aby řádně soud smrti vynesla. Leč po= lem viny svojí , milosrdenství Božího, živlu
něvadž věc přese všecky námitky jistá jest, toho pro lidstvo jediného, vzdav se, tak smrtí
že Rímaně Židům právomocenství nad živo-= svou mnohem více Pána uraziv, než to byl
tem odňali, tudy veškeren ten důvod zá zrádou svojí učinil. Zidův a jmenovitě údův
kladu“ nemá. Avšak přece přijmeme-li, že velerady skroueha jeho zhola nepohnula,
Jidáš ještě před vynesením od Piláta soudu Když byl v zoufanlivosti své pravil: Zhřa
nad Ježíšem peníze velekněžím ve chrámě šil jsem zradě krev nevinnou, nepůsobil ten
vrátil, zdá se jednak, že ta druhá rada k neblahý stav jeho ani nejméně na ty zapři=
ránu nebyla. držána v domě Kaifášově, né= sáhlé nepřátely'- Páně. Což nám do toho?
brž v budovách chrámu, kdež obyčejné soudy Což do tvého hříchu? Ty sám miz, jak svě-=
se držívalý; byla tedy nová rada, hledíme—li domí sve uchlácholiti, kletbu zákona od sebe
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hlatouš natur,

0—n. lidáš si zoufá; pole krve,

odvrátiti, vinu svou napraviti můžeš, Ano
i když povrhnuv ty, na něž se dříve ulaa
neměl,-peníze odešel, tu netoliko :svouk ně
mu necitnost, nébrž i potupu, nevážení a
pohrdání na jevo dali. Nedopnstili totiž,
aby ty peníze do chrámové korbóny či do
chrámového pokladu přijaty byly, poněvadž
jsou cena krve t. j. cena za krev, cena za
vydání na smrt dobytá., Peníze ale nespra—
vedlivě nabyté, mzda nepoěestně došlá pon
dle Dent. 23, 18, k svatyni přijaty býti ne—
směly, “Vtom sice nechybili, avšak v tom
se prohřešíce, že neotázali se samých sebe,
kdo k vině té krvavé první příčinu zavdal;
a tak větší úctu ku pokladu než k Bohu
projevili. Avšak penize ty již přece tuto
se nalézaly. i hodlajíce k něčemu je obrá=
titi, koupili pole na pobřebování cizých chu-=
dých lsraelitů, jenž za pouti své v dernsa=
lémě umřeli, hrobu sobě pro chudobu za—
opatřiti nemohouce.. Ovšem po svátcích tee
prv koupili pole to, nyní docela usmrcením
Krista zajati jsouce; svatý Matouš ale již
nějakým předejmem o tom mluví, an se mu
to právě příhodné býti zdálo. ]Pole to na
zváno pole krve, pole mzdou _krve koupené,
aneb pole hrnčířooo, poněvadž od hrnčíře
koupeno bylo, kterýž je bezmála prodal za
levný peníz, anot se mu již pro vytěžování
jílu k hrnčířským pracem nehodilo. Leží
pole to jižně od hory Sienské nad údolím

prý to vadí, ana inspirace k tak malicherným
věcem se nepotahuje; tak Augustin, na nějžto
se Thomas Aq. odvolává a Jeroným, kterým
náhled ten docela nezávadným býti se vidí,
ač také jiné domněnky uvodí, jichž následoo
vati tuto možno. Jakkoli jest, tolijisto, že se
slova ta Zach, ll, 12.. čtou, ale že sv. Ma
touš je toliko v paměti citoval a dle smyslu
jenom, slov docela týchže se nedržev., 'Pro
rok Zachariáš na dotě. m. parabolu před
náší. Ustanoven byv od Boha za pastýře
ovci, učinil sobě dvě hole a pásl ovce; brzo
se mu ale ovce pro nepoddanost omrzely a
rozlámal hůl jednu, již více pastýřom jejich
býti nehodlaje. Avšak měl ještě jednu hůl
a stál s ovcemi ještě ve spojitosti; otázal se
tedy, zdali. chtějí, aby opět je pásli ěili nic?

Ovce jemu odvážily“ mzdu třicet peněz a
tím se ho docela odřekly. Odešel tedy a
dle rozkazu Hospodinova pohodil peníze ty
ve chrámě k hrněiřovi a zlomil prut druhý,
načež veškero Spojení s ovcemi, t. j. slidem
israelským přeříznuto jest. Parabola ta' se
na Kristu naplnila; první prut zlomen, když
plakal Pán nad Jerusalémem, Jerusalem ne
chtěl pode křídla Páně se shromážditi, a
tudy ]Pán pravil: Neuzříte mne, až dite: Pon
žehnaný ve jménu Páně, výše 23, 37. 38..
Ještě ale byla hůl druhá, a ovšem měli Židé
se podrobiti ji, aby spásy došli. Ale ti za—
platili třicet stříbrných, aby se pastýře Kri
hinomským a patří nyní Armenům v „',-“eru sta docela sprostili. Ale i v tom se pro-=
salémě usedlým.
roctvi vyplnilo, že peníze ty ve styčnost s
Zdálo se to náhodou býti, avšak nebyla hrnčířem přišly, an za ně hrnčířovo pole kou
to náhoda, nébrž tím naplnilo se prordctví peno. Slova prorokova cituje Matouš, jak
Starého Zákona, Ale jaké to proroctví? jsme pravili, z paměti, a ovšem není divu,
Ptáme—li “se textu sv. Matouše, tedy vzato že poněkud ode slov St. Z. odstupuje.
jest proroctví to z Jeremiáše proroka; na
O smrti Jidášově dokládá sv. Lukáš
hlédneme-li sami, shledáváme je vzato býti
Act.
1, 180, že když se bez mála pověšené
z proroka Zachariáše ll, 18. 14. Aby tuto
tělo
utrhlo
a nehorázně spadlo, jakoukoli pří—=
nesrovnalost uklidili, na mnohé domněnky
hodou
se
rozpuklo
a střeva jeho se vykydla.
se vykladaěi vydali. Některým vidělo se,
Místo:
jehož
cenz'Zí
někteří ze synů Israel
že vzata slova ze ztraceného díla-nějakého
téhož proroka deremije; aneb z apokryfu skýoh kladou jiní: jejžto jsou za cenu kou
ckého nějakého proroku dotčenému připiso pili od jednoho ze synův Israelských; praví,
vaného spisu, což se nejvíce líbí Bispingovi. že plurál synův jest plurál kategorie a že
Jiní pravili býti vzata slova ta z ústného jedin Jidáš se tu slyšeti má. Ale výklad
podání od Jeremijo pošlěho; jiní, že proro— námi výše uvedený místnější jest. Ostatně,
ctvi to ze dvou vzato proroků a že pro krát= vece sv. Maxim Turinský, shodně s účelem
kost toliko jeden se jmenuje. Jsou také, Kristovým za stříbrné ony koupeno pole pro
jenž dějí, že slovo Jeremiáše zhola do textu příchozí, aby krev Kristova netoliko hříšným
nepatří a že bylo od některého písaře, jemuž spásu, nébrž i pocestným odpočinutí posky-=
na mysli tanula místa der. 18, l. 3. 19, 1.2, tovala, a aby Kristus netoliko živé krví svou
neprávě připsáno, Jsou mezi katolíky a sice vykupoval, nébrž i mrtvé jměním svým při
nábožnými a dobrými katolíky ještě jiní,jenž jímal.
za to mají, že omyl ten od. samého sv. Ma—
Dopověděv svatý Matouš o smrti Jidá=
touše pochodí, poněvadž ve všech rukopisech šově, vracuje se .k opovídáuí o dalším ultra
apřekladech se slovo Jeremz'je čte, aniž pak peut Páněi '

Patent nxt/Ii,

all—26.Barabáš ltrietovi předioženo

ili.. Ježíš pak stál před vladařem,
I “otázal se Ho vladař řkaz Tynli jsi

králem židovským? Rekl jemu Ježíš:
Ty pravíš. 12, A když žalovali na
Něho velekněži a starostové, nic ne—
odpověděl. 313. Tehdy vece Jemu Pi=
lat: Neslyšíš—li, jak veliké věci proti
tobě svědčí? 14h A neodpověděl jemu
na žádné slovo, tak že se divil vladař
veliceo 15. Na den pak slavný měl
vladař obyčej lidu propouštěti jednoho
vězně, jejžby chtěli, 16, Měl pak tehdá“
vězně znamenitého, kterýž sloul Ba—
rabáš, 17, Když se tedy sešli oni, řekl
Pilát: Kterého chcete, abych propustil
vám, Barabáše-li čili Ježíše, jenž slove
Kristus? 18. Nebo věděl, že ze zá
visti vydali Jej, 19. A když seděl na
soudně stolici, poslala k němu žena
jeho řkouci: Nic neměj se spravedli=
vým oním, nebo jsem mnoho trpěla
dnes

ve snách

pro
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t, j. chagigy "(jak jsme. o tom výše mluvili)
zdržovati se nemuseli, tudy Pilát vyšei ven
a soud předsevzal pod širým nebem, na plese
“Gabatě, vsoudnou stolici tu sobě ustrojitipo=
ručiv., Zalobníci byli velekněži a velerada,
nebo úsudek dříve pronesený od Židův byl
neplaten a pře celá se tu proto“Pánu vésti
musela, aniž toliko snad o jediné potvrzení
úsudku již vydaného se jednalo., Zalobm'ci
při svou prudce vedli, na to všelijak usilue'
jíce, aby co nejspíše Krista odklidíli. Netak
Pilát, který veškeren řád soudný zachová
vaje otázal se jich: jakou žalobu máte proti
člověku tomu? Otázka ta Židy překvapila a
urazila, an se jim z ní vysvítati zdálo, že
Pilát již napřed Krista za nevinného po=
kládá. Tudy pravili ku Pilátovi J 0. 18, 30„:
Kdyby tento nebyl zločinec, nevydali bychom
Ho tobě, A. tu, jak Luk. 23, 2. vece, počali
žaloby své předkládati. Pilavitá část žaloby

jejich byla, že se králem býti praví. Ale Pi
lát málo dbal na to, jak se mu jistě zdálo,
nepravé a z nedorozumění nějakého povstalé
nařčení, Tudy jim pravil (Jo. 18, 31„): Vega
.amě'tevJej a podle zákona svého Jej suďte.

20, Vele-— Ale Zidé nechtěli Souditi, nébrž odsouditi a
sice k smrti odsouditi Pána a to k vsmrti
namluvili lid, kříže
pro potupení Páně, což jen od Rima

Něho.

kněží ale a starostové

aby žádali Barabáše, Ježíše pak

aby nů obdržeti mohl„ ][ pravili: Na'm nelze mís

zahubili, 21, Cdpověděv pak vladař
voce jim: Ktorého chcete, aby vám byl
ze dvou propuštěn? Cni ale řekli:
Barabášo.. 22. Di jim Pilát: Což tedy
uěinírn s Ježíšem, jenž sluje Kristus?
23. Rkon všickni; Ukřižován bud'., Di
jim. vladař: Což pak zlého učinil? Oni
pak více křičeli, řkouce: Ukřižován
bud'. „24h Vida paklPilát,
že nic ne—
prospívá, nébrž že více se rozbroj stá—
vá, vzav vodu umyl ruce před lidem,
řka: Nevinen jsem já krví spravedlivé?
ho toho; vy vizte. 25. A. odpověděv
všecken lid řekl: Krev jeho na nás a
na syny naše, 26, Tehdy propustil jim.
Barabáše, Ježíše ale ubiěovav vydal
jim, aby ukřižován byl.

koho usmrtitz'. Což, jak týž Jan na d. m.
přidává, dále se, aby se naplnila předpověd
Páně (výše 20, .18.), že ukřižován bude; u
Zidů zajisté ukřižování nebylo v obyčeji, leč
toliko u Rímanů.

Na to Pilát odešel do paláce a Krista
Pána tam k soukromému výslechu povolal,
an Zidé vně ost—ali.Tu postavil Pánu otázku:
Jsi-li král Zidovský, jak Matouš shodně s

Janem klade, ač—okolnosti jiných mlčením
pomíjoje, Odpověděl Pán ještě. po některé
otázce u sv. Jana 18, 34. položené: 'ny prav
víš, to jest já ovšem-.jsem; ale království
moje není z tohoto světa, nébrž vyšel jsem,
abych pravdě svědectví vydal. K tomu Páně“
osvědčení se táhne sv. Pavel 1. Tím. 6, 13.
14, an dí, že Kristus vydal svědectví pod
Pontským Pilátern.
„
Na to vyšel Pilát s Ježíšem k Židům
& pravil k nim: Já žádné ciny na něm na
nalezám. Ale velekněži s tím zhola nespo—
Matouš nedotýká všechněch věcí, jenž kojovali se, nébrž všelijak nastoupali na to,
se staly, nébrž vybírá okolnosti ty ponejví= aby Kristus __ksmrti odsouzen byl. A aby
co, z nichž nevina Páně vysvítala. Soud měl se jim. věc taspíše podařila, hleděli žalobě
v praetoriu, ve vládám-ě či v domě vlada= své dáti podobu politickou pravice, Luk. 23,
řově vykonávati se, kamž také Kristus, dle 5. El., že lid bouří a brojí počna od. Galile'y
Jo, 18, 28. uveden byl. Ale poněvadž Zidé až do Jerusaléma. Avšak Pilát tomu nepil-=
zdráhali se do palácu pohanského vejíti, kládai mnoho víry, věda, že z pouhé závisti
aby se neposkvruili ;a tady od jeděnipasohy Jej obžalovali, Slyše, že Kristus a Gainey.

isso,

liatenš gravír, lil—28. Barabáš Krlslevl předložen

les—t,poslal Ho k lEleródovi _kntipovi, jemuž

Ěaliléa podrobena byla a jenž pravě tu v

když se voliti měl proponštívanee, odsouzeni
byli a tedy milosti té účastnými se státi ne=

J erusalémě se nalézal. Ten Krista s velí-= mohli. “Vložil tady na lid shromážděný o—
kou radostí uvítal, domněje se, že nějaký tázku: Koho chcete.,abych vám propustil, Ba=
div od Něbo uzří; leč když Pán ani ho od— mfbcíše čile"Ježíše, jenž Kristus sluje?

Slova

poslední jenž slave Kristus přidal, poněvadž
je často slyšel, ač dovahu a dosahu jejich
neznal a poněvadž na nich stežejná žaloba
spoléhala; možná též, že ironicky toliko slo=
va Kristus užil, jak později ne bez ironie
Neslyšíš—li, jak hrozné věci proti Tobě před= Zidům pravil: Krále našeho ukřižovatímám?
nášejí? Ale Kristus mlčel, tak že Pilát se Dobře věděl, že pouhá závist, za kterouž
eelz'ce divil. Mlčel, poněvadž věci proti rve-„ Kristu Pánu onu velikou u lidu slávu závi
mu vynášeli, jejichž nepravost a křivost na děli, přední náčelníky Židů k žalobě proti
bíledni byla; mlčel, poněvadž veškero odpo Kristovi zavedla.
Nyní přišla doba pro Piláta, kde jistý
vídání věděl zbytečno a neprospěšno býti,
an Zidé by nijak nebyli od svého ustoupili. nález vynésti měl 0 při od Zidů proti Kri=
A tak opět naplnil, co Jos. 53, i. o Nem stu zavedené; ale on chtěje Krista zacho—
vati, všelijak otálel a soud vydati váhal;
pravil, že jako beránek neotevře cist svých..
Nebylo tedy žádných důkazů a průkazů očekával, jak lid se v tom zachová, A. tu,
proti Kristovi a měl Pilát ovšem Pána pro když na soudně sedě stolici očekával odpo-=
ten nedostatek propustiti. Alo Pilát neměl vědí od lidu, poslala manželka jeho k němu
k tomu'zmužiiosti a odhodlanosti, věda, že s podivným nad míru návěštím, že ve snách
Židé Krista zvláště z náboženských příčin mnoho trpěla t. j, že sny měla 0 Kristu,
obžalovali a že v těch příčinách velmi za,—=jenž ji velmi nepokojují a velikou jí úzkost
rytí, tvrdošíjni a popudlivi jsou. _I chtěl té působí. Go snila, ovšem nikdo napovídá, ale
při dáti jiný obrat, jímž doufal i sám z ner— domněti se lze jest, že takové sny měla, z
snází vyniknouti i Krista spolu z rukou za; 'nichžto nevina Kristova se zračitě vysky-=
přisáhlých vrahů vysvoboditi. Na svátky pa-= tala a snad také zlo z odsouzení Krista na
sebálné vezdy jeden vězen se propouštíval, národ Zidovský a na samého Piláta přijíti
Dálo se to na památku, jak se mnozí do=' mající se jí opovídalo. Ze samé přirozené
mnívají, toho, že druhdy lsraelité z podda— příčiny, jak tam onen sen Kalpurnie man=
nosti egyptské od Boha propuštěni byli. Jiní želky Césarovy, sen tento sotva povstal;
poukazují na obyčeje náboženské pohanův nebo ač snad žena ta Pilátová proselytkou
ku př. na svátky dionysie a na lektisternie byla, ač ovšem o Kristovi mnoho byla Sly-=
čili- stlání podušek, t. j. slavné hostiny v šela, přece zajetí Páně, odsouzení deho'od
chrámech odbývané při událostech obzvláště velerady Židovské a Jeho před tribuna-l řím=
radostných, na nichž na znamení, že všeliké ský postavení tak neočekávaně, kvapně a
nepřátelství odbyto a vybyto jest, se zlou náhle se dály, že manželka Pilátová přiro==
činci ne velmi zločinní prepouštívali. l do zenýin docela a jedině spůsobem v těch
stal prý se obvyk ten k lsraelitům skrze snách přeúzkostných se ocitnouti nemohla.
Rímany, jenž pro zavděčení se Židům a pro Aniž také zlým duchem snové ti ustrojení,
shodu hlavitou jejich slavností obyčej ten na aby snad vykoupení lidské překaženo bylo,
přesnice vykonávali. Použil Hlátv přízni-vé jak se některým vykladačům zazdálo, Svatí
té okolnosti, aby Krista z rukou Zidův vy otcové sen ten za Bohem daný sen kladli,
svobodil; doufal ne neprávě, jak se mu viv— a poznávali v něm podivný býti stezkylPáuě,
dělo, že lid docela jinak o Kristu souditi že Bůh ženu nastrájel, aby o nevině Kriw
bude, obzvláště pak, když se mu apropůjčí sta Pána svědectví vydala. Proti lidským,
té svobody voliti bud' Krista bud' Barabáše, marným, ješitným, lichým, křivým a nepra-=
jenž pro zbojnictví nedávno zašlé v nedobré vým svědectvím osvědčení s nebo pošlé se
pověsti se nacházel. Tanulo mu bez mála staví, a svědectví to nadpřirozené se své-'
také na myslí, že byt také lid proti Kristovi řuje ženě neisraelské, aut lsrael tehdá bož=
se spikl, že potom sám bezpečněji aspoň ských zjevení se byl neschopným učinil,.
Krista odsouditi může. Barabáše staví po Zena ta Pilátova sloula podle pozdější le=
boku Kristovi, aby tím větší byl rozdíl, a gendy Klaudia Prokula a byla prý proselyt=
rozdíliten tím spíše spatřoval se; snad také kou, ano i mezi světice se klade od meno.=
již jiného neodsouzence nebylo. Byli slíri= logií řeckých. Možno ano i podobne, že se
stem ukřižování dva zločincové, a ti tehdá, na“ víru v Pána obrátila; ale evangelium lilie

povědi hodna býti neuznal, Heródes Krista
opět nazpět poslal ku Pilátovi. Ježíš tam i
tu ke všem těm křivým žalobám mlčel, ktea
réž nyní's tím větší zuřivosti nepřátelé Jeho
předkládali, tak že lPilát pravil k Ježíšovi:

Matouš XXVI; l"——26.haraháš

koděmovo, jenž asi ze třináctého století tea
prv pochází, první jest pramen, v němž o
věci té se mluví a tedy ji ovšem o své váze
nechati musíme. Ostatně dříve sice u ímá-=
nů vladařům v přespolních provinciích ne
dovolovalo se“ manželky své sebou bráti;

ltrlstovi předložení;
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iobee, kdež mrtvola nalezena byla, nad zah-la
tou jalovicí ruce umyli na důkaz, že nevinní
jsou smrtí člověka, jehož mrtvola nalezena
byla. Žalm 25, 6, chová slova, jenž denně
při mši svaté přicházejí: Urnyíi ruce mezi

nevinnými. Ale netoliko u Zidůl, nébrž i UL
ekův, Rímanův a jiných národů
avšak od časů Augustových manželky s vla— pohanů,
daří přebývati mohly. Tacit. aun.. sl. 3, 33. ten obřad umývání v obyčeji býval s tím
Pilát nslyšev o snáeh manželky své a otom rozdílem, že Židé za symbolický čin jej po=
napomínání jejím, aby křivdy Ježíšovi nijak v—ažovali,pohané ale za pověrou svojí činu
nečinil, hleděl tím více Ježíše eprostiti. Ižá= tomu očistivou moc skutečnou připisovali.,

dal, aby již lid rozhodlal se, kterého by jim
propustiti měl, nemysle jinak, než že jistě
o propuštění Ježíše jeduosvorně žádati bu=
dou. Ale jinak lid vrátky, nestálý, klátivý,
viklavý sobě počínal, než se Pilát domněl.
Davše se totiž namluviti od velerady, od
velekněžů a starost, ozvali se k otázce Pi

Tudy Ovid. Fast., 2, 45. pěje: Opřilišsnadni,
jenž clomniváte se, hrozně vraždy zločin fřič'a
nou smýti že dá se vodou. Aeneas u Vir-=
gil. Aon. H. 718 voce, že z boje vystoupio

krvavého a z vraždy nedávné nesmí se do=
těci svátostí dědičných a. Penátů, dokud se
živým zase proudem nesmyje. U Piláta po=
látově, koho by jim propustiti měl: Bara— hana nebylo to rukou umývání pouhé toliko
bás'e.. Tudy jim potom Act. 3,14. vytýká znamení, nóbrž domněi se, že umýváním tím,
SV..Petr:
Vy jste se svatého a spravedlivého viny sproštuje se, osud sobě zase usmířujo
zapřeli a žádali jste o v_inževražednilca, aby a všelikě zlo, jež manželka jeho ve snách
vám darován byl. Tak zaslepený 'lid místo oněch podivných viděla, od sebe odvrátí.,
spasitele vyvolujo zbojníka (Mark., 15, 7. Ale darmo on příliž snadným se prokazoval,
Luk. 23, lži.), vražedníka místo obživitele, a Neodvrátil vinya odpovědnosti od sebe. _Tudy
jak někteří jmeno Barabovo vykládají, místo sv. Augustin (serm. 118.. d. tp.) dí: Ačkoli
syna lBožího vyvolili syna otce jejich t. j, Pilát omyl ruce, zločinu svého neodmyl , ačo
syna ďáblova Jo, 8, 44.. To překvapilo Pi koli se domněl setříti krev spravedlivého 's
láta; mohl ovšem i nyní Krista propustiti údův svých, přece mysl jeho krvi tou pae
a ' měl to učiniti, poněvadž sám pravil, že třisněna zůstala. Byl soudcem , měl epra=
viny na Něm nenalezá a že nic zlého neza— vedlivě souditi; aniž říci dá se, že to pro
vinil. Ale neučinil toho ve své rozpačitosti, něho těžko bylo, poněvadž o věcech náhee
nestálosti a vrtkavosti; rád by Krista osvo= ženských souditi věc choulostiva byla, Nebo
hodil, ale nerad by Zidy urazil, zvláště an vladařem byl a měl moc nad životema smrti,
otázka" náboženská jest, ve kterých otázkách a jsa o nevině Kristově přesvědčen, měl
Zidy jak praveno nad míru choulostivy býti všelijak a všelikým během smrt Krista Pána
poznal. Volali oni: My ma'me zákon a podle zameziti', Tím bázlivým a hříšným shovíváa
zákona má umřiti, poněvadž se synem Ban ním netoliko přišel o všechnu zásluhu, již
žím činil Je. 19, 7. a opět do. 19, 13. pra» sobě- dobyl Krista Pána oprostiti hledě, né=
Vili: Jestliže toho propastiš, nejsi přítelem brž odpovědnost jeho tím větší hyla,čímjas.=
něji nevinnost Páně nahlídal. Krep Jeho na
císařovým, nebo kdo se králem čini, protivi
se císaři. ][ klade nyní v nesnází otázky nás a na potomky naše, volali naň Židé. Tím
lidu k rozsouzení, o. nichž jemu samému ovšem oni hroznou kletbu na sebe uvalili,
rozsouditi bylo. a lid vida nesnáz jeho a ale vlny 5 hlavy Pilátovy nesejmuli. Kovo
jeho povolnost drze a dotíravě dorývá na Jeho na nás pravili; krev tu co osoba se
něho s křikem voleje: Lkřižován buď! ne oživuje a co nepřítel a vrah mstivý před=

jinak než jakoby již konec náboženství je stavuje, kterýž neustoupá, až pomstu. vy
jich se přibližoval, jehož všelijak prosti a vede. Naráží se tím na obyčej u Zidů, podle
prázni býti musejí. Pilát byl v nenávisti u něhož soudeově odsouzencovi roce na hlavu
Zidův a snad i ta jeho k Ježíšovi náklon kladli řkouce: Krev ta buď na hlavu tvou,
nost byla zbraní v rukou veleknězů, že lid A stalo se jim podle této žádosti jejich.,
proti Pánu tím snadněji nemluvili.
. Druhdy byvše národem požehnaným Zach.,
Vida nyní Pilát, že nic neprospěje a že 8, 13. nyní zlořečeni, jež na hlavu svou sve-=
rozhroj se zmáhá, myslel z nesnáze se vy— lali, nesou Dan, 9, 27. jsouce bezbytni a v
táhnonti symbolickým činem, jehož význam ; plahočení vydání a všemu světu nenávistni,
jak vůbec dostupen, tak ozvláště mezi Zidy , a v zaslepenosti dotud trvajíee; ty pak, jenž
obyčejen a znám byl. Bylo v zákoně Dent.
21, s, přikázáno, aby starostové jménem

slova ta vyřekli, největším dílem zkáza mě.=
sta Jerusaléma přikvačilao Aniž Pilát nee
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ltlatouš XXVII, 27_.—3i.'Kristus trpím korunován a v potopu dáno

ušel pomsty Boží-, byl zajisté později přinu== omlz"oráčž a dlouhé brázdy dělali. 190le po:

cenvdo' vyhnanství do Gallie se odebrati,
kdež sam pozoufav sobě život odňal.
, _Tentokráte, abychom opět se k M'atouši
vnutili, Pilát Barabu
idům prOpustil, Je" ;
žíse ale jim k ubíč'ová'nž vydal. Bičování
byl trest pro otroky určený; člověk svobodný
nesměl u Rímanů nikdy bičován býti., tudy
take sv.vPavel Act. 16, 37. těžce domlouvá
tem2 jenz Jej byli zbičovali. O tomto ale bin
covaní nemalá otázka zabíhá; jaké to bylo.,
Tron bicování totiž rozeznati přijde, prohlé=

dání Pán k sloupu byl přivázán, kterýžto
sloup již za věku Jeronýmova v Rímě se u
kazoval a posaváde se ukazuje ve chrámě
svaté Praxedy; jest novysok a tudy za to
mají, že necelým jest.. Na bičování nastalo
posmívání, o němž Matouš dále voce,

27, Tehdy vojáci vladařovi vzavše
Ježíše do vladárny shromáždili k Němu
celou tlupu. 28.. A svlékše lilo pláštěm
šarlatovým
přioděli Ho 29., a spletše
dame=h ku příčinám jeho. BÍČOVáIlí jedno
korunu z trní vložili na hlavu Jeho a
dalo se za trest a výstrahu., a bičovanec
trest vystav propuštěn býval., Druhé bičon trest v pravici Jehm A poklekše pred
vání bylo otazně a užívalo se ho co mučidla Ním pvosmívali se Jemu řkouce: Zdráv,
k vyzve'děnípravdy; třetí bylo spojeno s králi" Zidovskýl 30, A plinuvše na Něho
ukrizovanim a po každé před ukřižováním vzali trest a bili hlavu jeho. 31., A nan
predchazelo. V tom se větší díl shoduje, že
bieovani lPáně nebylo bičování předchozí před posmívavše se Jemu svlékli sNěho plášt
ukrizovamm„ poněvadž všickni' evangelisté a oblékli Jej v roucha Jeho a vedli Ho,
je mnohem dříve kladou. Tudy sv., Matouš aby Jej ukřižovalt
nedí: vydal Ježíše, aby Ho bičovalz“ a ukřiw
žovalz'.,nébrž vece: bičoval Ho a vydal Ho, .
Vykonávání trestu na odsouzencích like
aby .:Ry'ukřižovali, čímž obojí úkon od sebe torově sobě svěřeno mívali; ale Pilát nejsa

prokonsulem liktorů k službě neměl a tudy
trest od vojáků vykonávati dával. Bičováuí
také od vojáků se dále., a po tom bičování
vojáci povolali ku Kristovi celou rotu, cem
lou zběř či tlupu t. j.. veliký zástup vojáků;
nebo slovo spez'm, jehož Matouš užívá a la=
tiník kohorta slovem oddává, béře se tu joo
nom podle obyčeje lidu v nepřísném význa
mu; sic jinak kohorta ze šesti set pěšáků
sestávala. Uvedli Krista do vladárny či do
praetoria, kdež byl. dříve palác Heródův,
aby ho tam ostříhali, dokud soud nebude
se vykonávati. Tenkráte rota vojenská po=
to vdrzeliwza obyčejné před ukřižováním před-.— směchy, šutky a šašky s Pánem slávy sobě
bězne bičování., ale Pilát chtěl tím jenom ' dělati počala. Svlekli Ho z oděvu Jeho a
utrpnost lidu vzbuditi, aby vidouce Jej tak oblekli Ho v plášt šarlatový., jejž vojáci ne=
ztrapeneho, umrskaného a krví olitěho od toliko Sprosti, nébrž také důstojníci nosili.
dalsxho ku kříží nastupování odstoupili. Tudy Byl plášt ten z vlny a obyčejně, jak tuto,
jim Krista vyvedl a pravil: Aly“člověk, všev červený, šarlatový či purpurový býval, což
hjak je pohnouti se smaže. Když ale viděl, se těm posměvačům velmi hodilo, poněvadž
ze veskero usilování jeho na marne splývá., také králové se purpurou přiodí—vali; plášt
tedy Pána jim k ukřižování vydal; bičování ten bez mála po kolena dosahoval, a spon—
ale bylo již předešlo a tudy nyní již před— kou na pravém rameně se udržoval. To svlé=
sevzato býti nemuselo. Ostatně bičování dálo kání z vlastních šatů a oblékání v plášt pa=
třilo ku posměchu, jejž s Kristem si dovo—
sewpod srrym nebem a bylo přeukrutno,ješto
biciska byla řemenová, jenž se v proužky a liti obmýšleli. Avšak “také bolesti Pánu čie
hackyvz olova aneb z jiného kovu končila nilo, 'an záda Jeho rozedřena byla. Pro roz—
a jimiž tělo nemilosrdně zdrásáno bylo. Hlava množení obojího, bolesti i potupy, upletli
tomu, jenž bičován byl, zakryta., ruce svázány korunu z trní a vstavili Mu na hlavu. Jaký
a zada odhrnuta a odhalena., atrestanec pře= druh trní a hlohu to byl, nedá se dokonce
ukrutně zohaven a tlučen býval. To jest., co určití, ješte Hebréově dvacatero téměř ve
o Panu předpovědíno Z. 21, 18. Sečetlz“ vee— své zemi trnovitých rostlin rozeznávali; tudy

růzuiiaco zvláštní vystavuje Aniž také to

druhe otazné bičování, jenž nejkrutější bý=
valo, se _tu rozuměti může. ]Pilát chtěl vše=
hj'ak Krista ušetřiti a vyšetřování a vyhle—
davam pravdy nebylo tu zhola třeba, ana
pravda jako i lež na. -bíledni byly. Tudy
nejlepe se přirážíme k domněnce, že bičo'
vam to bylo bičováním za trest a výstrahu
udílenym, po jehož podstoupení prepust ná"
sledoval. Pilát ho užil, aby Pána dalšího
muceni zbavil. Propustiv Barabáše, ale Je—
arše pres veškero nepřátel pokřikování přece
krizovoprostiti hodlaje, dal Ho bičovati. Židé

škery kostí moje.. Ze 128? 3„ Na hřbetě mém

těžko rozsouditi._, byl-li to eicimek., jak Obye

lltlatouš navi—*r, 32—443-- livislus

ěejně se za to má, neb řešetlák aneb jiný
bodlák trnovitý. Poukazují otcové na to, že
jak trním zlořečení lidstva začalo, Gen. 3,
18., tak trním' přestalo a Kristus byl lilije
mezi trním Cant. 2, 2.. Podobně trest ona
jaká byla, v tom se vykladatelé rozcházejí,
aniž na tom mnoho záleží; sloužiti měla za
berlu a sloužila skutečně za potupu Kristovi,
že králem se býti pravil. Ale na potupě ne
přestávali; vzavše trest bili Pána do hlavy
a do tváře. A to všecko Pán trpělivě snášel,
ač zdálo se, že veškero peklo se proti Němu
Spiklo. Netoliko velekněži, fariseové a zá
koníci, netoliko Zidé, jenž tajné a skrytě
zášti proti Kristu chovali, nébrž pohané, ci—
zinci, vojáci .hru svou 5, Pánem provodí a k
nesmírným bolestem nesmírnou potupu Jemu
přičinují. Avšak i v tom ruka Páně býti shle
dala se; biřicové ti proroctvío potupáchKri=
stových Jes. 53.Ža1m. 21. vyplnili a spolu
Krista králem býti projevili..
. Nemenší hana se dále Kristu Pánu n
Heróda Antipy, kdež _lHov šat bílý oblekli
co kandidáta a čekance královského důsto—
jenství Luk. 23, 11., “z čehož bez mála vojíni
římští smělosti k potupnému sPánern naklá
dání sobě vzali. Byl ale Pán trním ověnčen,
aby trn a osten smrti otnpil a polámal; v
červeném plášti krvavá ukrutnost pohanstva,
ve tresti nevěra Zidovstva, v koruně trnové
pýcha naše a naše rozkošnictví se spatřujea
za všecko to Pán odčiňuje. Svlečen byl, aby
odčinil, co lidé nádherou v šatstvu hřeší a
co nestydatostmi se proviňují. Potupa jeho
odňala naši potupu, pouty jeho naše pouta
rozevřena a v koruně jeho trnové jsme do—
šli koruny slávy věčné, vece Jeroným. Tudy
Bohumír z Bouillonu byv ustanoven králem
v Jerusalémě zpěčoval se nésti korunu krá
lovskou tam, kde Pán potupou ověnčen byl.
Po tomto pohánění a jinémještě, oněmž
Jan praví, opětném Krista Pána od Piláta
v potaz brání Jo. 19, 6. nn. již Pánaodstro=
jivše z potupných šatův a vlastní Mu oblekše
vedli Ho ihned na ukřižování vně města.
Dále se to hned , poněvadž Židé naléhali.
Dálo se to mě města, poněvadž Num. 15, 35.
přikázáno, aby odpraviště vně ležení t. j.
nyní vně města se nalézalo a “sami Rímané
také odsouzence svoje za těch dob vně mě=
stavodpravovali. Z toho sv. Pavel v epišt.
k Zidům 13, 12. nu. zvláštní vývodek činí,
an vece: Proto Ježiš vně _za branou trpěl,
Vyjděmež tedy k Němu ze Židovství pohaněm'
Jeko rádi na se berouce. ll sv.. Štěpán Act.
?, 57.. vně města kamenován byl.

32, Vyjdouce pak nalezli člověka

ukřižován

& all-“Gullálílo
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Cyrěnskěho, jménem Šimona, toho přic
nutili,

"aby ponesl

kříž Jeho.

33, l při——

šli na místo, kteréž slove Golgata, to
jest lebně místo. 340 A dali .mn vína
píti se žlučí smíšeného; a okusiv ne=
chtěl piti„ 35. Ukřižovavše pak Jej
rozdělili roucha Jeho los mecíce, aby
se naplnilo, což povědíno jest skrze
proroka řkoucíhoz Rozdělili sobě rou=
cha má a o oděv můj meta-„li los:

36.

A sedíce ostříhali Ho. 37. A vložili
nad hlavu Jeho vinu Jeho napsanou:
'lloto jest Ježíš, král židovský., 38. Teh—
dá ukřižování jsou s N'ím dva lotři, je
den na pravici a jeden na levici. 39.
Ti pak,kteříž tu chodili, rouhali se Je=
mu, poti'ásajíce hlavami svými 40. aří
kajícez Ila, kterýž boříš chrám Boží
a ve třech dnech jej opět vzděláváš,
pomoziž sám sobě; jsi—aliSyn Boží, sstuo

piž s kříže! all. Podobně i velokněži
posmívajíce se se zákoníky a starosta
mi pravili: 42. Jiným pomohl, sám sobě
nemůže pomoci; jestliže král israelský
jest, sstupiž nyní s kříže a uvěříme Je=
mu; 43, doufal v Boha, vysvobodí Ho
nyní, chce-li Mu, nebo pravil: Syn Boží
jsem
44. 'll'olikěž i lotři, jenž ukřižo—
Váni byli s Ním, láli Jemu,
V'V

Musel Pán sám kriz svůj nésti, jak řím=
ským zákonem předepsáno bylo. Ale poně=
vadž pode břemenem kříže klesal, tudy vo—
jáci brzy po vyjití zmocnili se na cestě člo=
Věka jednoho a přinutili ho, že kříž nésti
musel.. Náhodou on přišel k bráněabez mála
pospíchal; aniž vojáci k tomu jakého práva
měli, aby člověka svobodného přinutili k
nesení dřeva potupného, zvláště v den ten
paschálný, v nějž paschu neb chagign jisti
ovšem hodlal a nesením tím se poskvrnil.
Již jméno jeho nám praví, že rodem byl
Žid. Svatý Marek jej nazývá otcem Ale=
xandra a Rufa Mr. 16, 21,.„ kterýž poslední
Rom. 15, 13. později v Rímě bydlel; ač
jestli táž jest osoba,_což mnozí soudí ztoho,
že Marek píše pro Rímany proto o Rufovi
zmínku v evangelium učinil, aby věděli, že
právě Šimon ten byl otec Rufův a Alexan—
drův. Ve skutcích Petrových a Ondřeje-=
vých (acta ap. ed. Tischdf. p, LX,) nalézáme
oba co průvodčí Petrovy v Rámec., (istatně

betoně xxvnf, saw—44. Krlstas ukřižován a arenhán.,

kdo Šimon byl, byl.—lizámbžným,

či jenom.

sluhou nějakým, o tom nesnadí se vykladači.
Jak praveno, zdá se, že vojáci brzo po na—
stoupení cesty té bolestné.,která od praetoria
či od vladárny nastala, Simona toho Cyre
nejského kříž nésti přibezděčili; ovšem pak
Pán přece již byl nesl kříž, jak tam l'zák"
Gen. 22, 6.. dřeva nesl k oběti, jíž on sám
měl býti. A tudy Pán doslovně mohl říci:
Okce-lz'mne kolo následovatc', zapře' sebe, vezmi

kříž svůj a následuj mne. Mt. 1.6, 24.

Vtom, jak sv. Ambrož vece, krásnýpo=
řádek se spatřuje, že napřed sám znak kříže
vztyčil a potom teprv mučeníkům jej vztý=
čiti kázal. Pán sám nesl kříž napřed co víu
tězoznak nad satanem; nápotom jej nesl člo—
věk šimon, aby zřejmo bylo, že Pán neumřel
smrtí za sebe, nébrž za člověka.
Cesta _bolestná či via dolorosa podle tra
dice počíná blíž brány štěpánské od ryb—
nika Bethesdy a jde k západu k chrámu sv.
hrobu; má 1220 kročejův a jednotlivé stace
jsou sloupy aneb aspoň kameny v domech
vezděnými označeny; devět těch zastavení se
nalezá na cestě bolestně, pět ostatních jest v
chrámě svatého hrobu, Kde Simon převzal
kříž, tam jest "nejhlubší strana města; odtad '
jde cesta do kopce a tudy vysílené tělo Páně
dále kříž něsti nezdolilo. Ostatně Cyréna
jest město v Africe severně a sice v Libyi
pentapolitské, od moře jedenáct milřímských
vzdálené vv krajině příjemné. Kromě tuzemců,
lPunů _a'Reků také Zidů tam nemálo bydlelo
a měh stejná. s jinými obyvateli práva: ale
veliký z nich díl zdržoval se tytýž v Jern=
salémě, kdež i vlastní synagogu měli.
Na cestě se dále to, čebo tu pominul
Matouš, o čemž ale Lukáš vypravuje 23,27.,
že totiž ženy šly za Kristem plačíce a Krin
stus k nim se obrátiv pravil: Neplačte nade
mnou, ne'brž nad sebou a nad potomky svými,
nebo příjdou dnooe', o nichž lz'ďe' pro zoufa
lost z náramných trudův a svízelův horám
Přelet—wienás volati budou. Nebo když .se
věci ty dějí na: dřeně zeleném, když já ne—

vinen jsa toli strádám, což teprv se stane
suchému dřevu, lidem hříšným, jenž

ovšem

quhgřč věčné pokuty se nejvíce hodí. Teď |
dosli JIZ na místo, kteréž slulo Golgotha či .
místo Zebne'neb lobore'; překladové češtíkla=

dou místo pepraone' bez mála proto, poně=
vadž se domněli, že to místo ku popravám
sloužilo a odtud také jméno mělo. Avšak na
východě nemají pepravných míst zvláštních,
nebrž místo takové se podle okoličností pro ;
jednotlivé případy volí; Tudy raději mělo
místo ono jméno své od podoby k lehu;'
byla to obvýšná, okrouhlá a hlavě podobná

avšak lysá skála, jenž dosud se ještě pouj
znati může. Někteří ze starých se domněli,
že má jméno od lebky Adamovy, kterýž tuto
prý pochován byl, tak že tam vztýčen io
kař, kde ležel nemocný a krev Spasitelova
na leb Adamovu kapela. Ještě jiní domněli
se ač neprávě, že hora lebná tatáž jest s
Morií, na níž lzák obětován Gen.,22, 2. Není
Golgota tožna 's Morií, ale jest jí blízka a
leží od ní k západu.
Dříve ale ještě, než Krista ukřižovali,
dali. Mu píti myrhového vína, či, jak náš
evangelista praví, vína, se žlučí smíšeného,
Slovo žluč béře se v širším smyslu a značí
všelikou hořkost a trpkost, A tudy mohl sv.
Marek jiného slova užiti. a říci, že Kristu
dáno vína s myrhou smíšeného, kdež myrha
tolikéž hořkost značí; nebylo víno to jen s

myrhou, nebrž také s jinými látkami hoř
kými spojeno., Dáváno to víno podle Prov.
31, 6. že smutným a utr'cípeny'm vína dáti
potřebí, aby na bolesti "svoje zapomenuli..
Myrha jest výprysk stromu balsamu (bal=
samodendron myrha), jenž v některých nád
herných zahradách v Palestýně také se pě=
stoval (Cant.. 4, Id.) a buď zrnatě bud' ply=
nutě se prodával. Víno to mělo do sebe
moc, že člověka opojilo ano omámilo, ohlu
šilo a omráčifšl, tak že bolesti, které mu na“
stávaly, měně cítil. Nepodaly Mu vína toho
ženy, kteréž Jej následovaly plačíce, nébrž
vojáci a biřicové, podle obyčeje všem od.
pravencům vykonávaného., A takto Zahn 68,
22. tu vyplněn byl, v němž stojí slova: Dali
mi za pokrm žluč a v_žízní mé napojíli mne
octem, což se o nepřátelíčh Kristových praví.,
]Pán okusiv nechtěl pití. Marek 15, 13. vece
že nepřijal nápoje, což není jiné než že ne
pil, či že nechtěl píti, jak Matouš voce,
Okusil, aby se nezdál ze svízelů nějakých
se vyzouvati a ukázal, že ovšem se obyčejům
také těm podrobuje; nepil ale, poněvadž s
plným vědomím a bez nejmenšího omraku trá—v
pení podstoupiti volil. Nápoj ten, víno myr-=
hové, rozdílný jest od nápoje octa, kterýž
později (níže v 48.) Pánu již na kříži pnějíe
címu dán byl. Nedopatřením někteří ruka-=
pisové řečtí místo vína čtou octa na našem
také místě, ale svědkové ti malicherni sly=
šáni býti nezasluhují.
_
Nyní ukřižovali Jej; dali HO na dva
koly spojené ve spůsob písmene T ze dvou
dílů složené, z tyče a z příče, staticulum a
antenna latině; přibili Mn ruce i noze hřeby
ku kříži a. aby lehčeji pníti mohl, _dali n
prostřed tyče ještě kolik. či roubík co se
dadlo, aby na něm tělo ukřižované snáze
spoléhati mohlo., 'll'yc..do země vhloubena,

hlavotiskaií,

dž,—zid..Kristus ukřižován a urovnání.
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příč potom na tyči upevněna byla; na to nesla se před odpravencem na cestě k cil-=
vojáci Pána provazy do výše vtáhli, Jej pravě bílá tabula, na níž příčina smrti jeho
pevně uvázali a ruce i nohy hřeby probili. napsána byla, aneb tabulku takovou o krk
Kříž vysok nebývaL Zazdálo se některým mu ověsili, při čemž Spolu biřic po cestě
vykladačům, že nohy se nepřibíjely, nébrž jen onu příčinu provolával. U Pána se něco
uvazovaly, Ale jisto, že i nohy zbíjeno. zvláštního dále. Tabula taková totiž nad lila
Plant. Mostell. 2, 1. 13. Dám talent tomu, vou jeho na kříž byla přičiněna. Učinil to
kdo prvý na kříž vyleze, ale tak, aby přibyty Pilát dle nápadu Zidům nepříznivého, ana
byly dvakrát nohy a dvakrát ruce. Tak Ju— hana nápisu více k Zidům, než ku Kristu
stin Tryigl. a kdokoliv o tom mluví. Noha se odnáší. Nezněl zajisté nápis: Ten se krá:=
každá různo přibita, ne na sobě s_pod noha lem Zidovským býti pravil,. nébrž: Ten jest
)přes nohu, nébrž různo každá.
král židovský, aniž také Pilát změnitiho pom
_ Když v těch strastech a nesmirnýchbo ' volil, ač Zidé naléhali nemálo. Jo. 19, 21,
lestech Pán se nalézal, vojíni málo co dba 23. Co jsem napsal, pravil, to jsem napsal,
jíce dělili se o šaty Jeho. Byl největší svá= Bylo to zvláštní řízení Boží, že právě tak a
tek židovský, Pán měl oděv svátečný; roz— nejinak nápis zněl; proti vůli své musel
dělili tudy roucha mezi sebou, kteráž, ač Pilát o pravdě vydati svědectví, podobnějak
Pán všady chudobu pronášel, jistě slušná tam Kaifáš Je. 11, 49. 50. nevěda proroko
byla, což z toho již vysvítá, že nezdráhal se val. Smrt Páně na křížidůstojnost jeho kněž
drahou mastí se. pomazati dáti. Roucha, v skou, nápis právě při obětování jeho učiněný
nichž někdo k odpravě šel, náležela dle zá důstojnost jeho královskou ukazuje. Ješto
kona římského těm, jenž odpravení vykoná? . byl ve třech jazycích, římském co vládném,
vali; ti pak losy či hřeby o ně metali, aby řeckém co světovém .a vůbec známém a he=
zporu všemu vyhověli. Domnívá se několik brejském či aramejském co domácím, nápis
vykladatelů, že plášť ve čtyry části rozstřižen napsán, označovalo se tím, že Kristova víra
a mezi ty čtyry strážníky podělen byl, a po všech národech se rozšíří a Kristus co
sukni že celistvou zůstavili a kdo ji dostati král přijat bude ode všech národů, tuto ode
má, ozvláštní hřeb metali. Lépe jiní za to tří svědků dle Dent. 17, 6. zastoupených,
mají, že _Pán měl plášt, pak roucho vrchní V hebrejském národu zbožnost, v řeckém uče—
a spodní, nadto sandály, kyčelnici a pás, nost a v latinském mocnost se Mu podrobuje..
V tom také, že dva zločinccvé s Kri—=
Čtyry šaty z nich, plášť, vrchní roucho, san= '
dály a pás mezi sebou dle losu rozdělili; stem ukřižování byli, zvláštní význam spa=
o roucho spodní co nejdůležitější zvláštní třuje se; netoliko zajisté naplnilo se prerov.
hřeby vrhali.

Ve čtveru částek spatřují ot—
cové čtvero stran světa t. j. svět veškeren,
jenž Kristovo roucho a ducha přijal a nese
šívaný Spodní šat jednotu církve nastiňuje,
jenž nemá roztrhána býti. Bylo to poslední
a svrchované oloupení Pána. Pán, jenž lin
lije odívá a svět stvořil, všeho se odřekl na
světě a neměl kamby hlavu sklonil. Anyní
i z toho oděvu Jej vyvlékají. Kyčelnice, či
nákyčlík, Zůstala Pánu pro počestnost. Nebo
ač na východě na obnažená těla pohlédati
lidé mnohem více než u nás přivykli, přece
bez rouškyokolo beder, kyělů a stydkých
ůdův jak žádný vzdělaný národ, tak ani Zidé

ctví 388.53, 112.s nepravýmí počten jest, né=

brž také tajemství se vyobrazovalo, že Kria
stus veškery hříchy lidstva na se vzal, Ria
zením Božím Zivot mezi hříchy vztýčen, aby
kde chce, života se přiúčastnil. Vypodob=
ňoval se spolu soud, au ten na pravici káv
se spasení došel, an ten na levici v odsoua
zení věčné upadl. Také se spatřuje tu v
tom nauka, žemučenictví nečiní smrt, né=
brž příčina smrti. Tři byli křížové na jednom
místě; na jednom viselec byl, jenž spasen,
na druhém viselec, jenž odsouzen býti měl,
a v prostředku pněl Pán, jenž tamtoho spa-=
sil, tohoto odsoudil. Což tak podobného
nikomu býti nedovolovali. Lesy metány kost—1 sobě jak ti křížové, což tak rozličného jak
kami; stráž pak držána u ukřižovanců, aby ti tři, jenž na nich. pněli? dí sv. Augustin,
nikdo z'příbuzenců těla s kříže nesnvíinak Pravil Pán Jo. 12, 32: A já povýšen bude
To pak se dále, aby se naplnila slova 2.21, všecko potáhnu k sobě, avšak ten na levici
19. Rozdělili roucha moje a o můj oděv mea takovému líbeznému ?áně k sobě půvabu
tali hřeby. Slova ta prorocká v ř. rkp. _se vzdorovitě se vzpíral. Jiné ještě tajemství
nenalézají, nébrž u Jana 19, 24. se čtou,od— Tertull. v tom nalézá, an dí: Ustauíčně Kvě-=
kad bez mála na naše místo vklonzl'a.
stus mezí dvěma zločincema se ulcřížuje; prof
Avšak více se mělo díti a příčina, proč tivní sobě nepřátelé shodují se- av přátelství
Pán ukřižován byl, celému světu měla na vnikají, když i_eroti-církvi Boží při vésti hor-=
odiv vystavena býti., Podle obyčeje římského ,*dlají a církev tu pravdu, jejíž nejzadnější
J
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diatonš Živili, 32—634, krisius ukřižován a drooháá

cípy odtrhše sobě přiosobilibludaři, celou a

zločinna a hříšná do. 15, 22. ©, All, Byla to

neporušenou v sobě SpOJIlJe. Dle tradice
sloul ten viselec na pravici Dismas, na len
vici Gesmas.
Nebylo na tom dosti, že takoví svíze

světa sluší, pocty. A ovšem stal se zlořečením
za nás, aby nás od zlořečení zákona oprostil,
Gal. 3, 13. Nesstoupil Syn Boží s kříže,

lové Pána skličovali; nepřátelé se postarali
také o nový posměch, o němž sv. Matouš ve

stupňování vypravuje, an nejprvé vesměs
voce, že lidé přechozí se Pánu posmívali;
dále podrobněji praví, že to velekněži činili,
posléze že i ti zločincové s Pánem spolu—
ukřižovaní totéž činiti se opovážili. Dvojí
žaloba proti Pánu vedena, že Synem Božím
se činí 26, 64. a že chrám Boží podvrátiti

svrchovaná protiva té, jenž Pánu a králi

vece sv. Augustin, poněvadž uče trpělivosti
všemohútuost odkládal., Kdyby byl slovyjejich
pohnouti se dal a s kříže slezl, byloby se
zdálo, že nemoha snésti toho lání a rouhání
jejich to učinil.. Ostatně někteří otcové uka—
zují na to, že slov Jsi—lz"Syn Boží také

ďá—

bel pokušitel 4, 6. užíval a že posměvači
Páně co synové vraha od počátku také hlasu
a slov jeho následovali. Jo. 8, 44.

hodlá 26, 61; obojí ta žaloba nyní s posmě

Ale netoliko synedristé či údově vole—m
chem od nepřátel Páně se opětuje., Pokyvu— rady židovské, nébrž také ti, jenž s Krismem

ukřižování byli., na? Krista se potrhovali,
Mr. 15, 32. Svatý Lukáš jen ojednom mluví,
au druhý káv se, ku Kristu se obrátil a v
Něho uvěřiv zaslíbení ode Pána obdržel. Sv.
otcové domněli se, že napřed ovšemi ten
na pravici viselec Pánu se posmíval, ale
vida potom divy, jenž se staly, _a jsa svěd=
kom božské trpělivosti Páně usmyslil sobě
a na pokání se dav netoliko Spoluviselce
významu ; pohané ale více v metafysickém smy— káral, nébrž také Pánu se na milost porou—
slu ta slova rozuměli a pravili slovy: Jsi-li čel, Jiným ale se vidí plurál ten: I lotrově
Syn Boží toli co: pochodíš-li od nějakého plurálem kategorie býti, an Matouš (jak i
Boha, máš-li do sebe božské moci, tedy pro Marek na d. m.) příličně či sylleptičně mluvě,
kaž tuto moc a slez asstup skříža Zeslov: chtěl toliko říci, že i nejvyšší (sanhe'dristé
Tí, jenž tu přecházeli, viděti, že kříž \podle a velekněží) i, nejnižší lidé, křižovatelé i
cesty stál, v čemž se naplnilo písmo Z. 21, ukřižovaní Pánu se rouhali. Tak člověk říci
8., jenž vecer: Všichni, kteříž mne vidí, pou může: l ta chátra se mně posmívá, ač jen
smíoajz' se mně, nakřzivujž retů svojich a hý— jeden to činí. Podle sv. otcův Gesmas za=
baíí hlavou; podobně Thren. 2, 15; Tleskaji rytec představuje Židy, Dismas kajivec před—
nad tebou rukama věže/cm', jenz" jdou cestou, stavuje pohany, jenž na víru Kristovu se o»
sypěíí a hýbqíz' hlavou. Velekněži nemnoho brátili,
jinak od rozbujnělé luzy počínají sobě, ač
4—5.Od šesté pak hodiny tma stala
jakousi ulíčenou chladností vniternou nevoli
ukrytí usilují. Dějí: jeuli král israelský t. j. se po vší zemi až do hodiny deváté.,
Messiáš, což jedno jest svýrokem: jsi-li Syn 46., A. okolo hodiny deváté zvolal Je
Boží, jehož tam luza byla užila; avšak toho žíš hlasem velikým řka: Eli, Eli, lamma
a ne jiného slova při haně své užívají, po=
něvadž jim před očima jest nápis „Král ží ,sabachthani? to jest: Bože můj, Bože
dovskýíí, místo něhož sličněji, jak se vidělo, 'můj, proč jsi opustil mne-? 47. Někteří
se projádřují Král ísmelsky'. Přidávají třetí "pak tu stojíce a nslyševše to pravili:
část ku posměchu svému, an praví: Chce—li Eliáše volá tento. 48., A hned běžev

jíce a hýbajíce hlavami a jich nakřivujíce
pravili: Ha, jenž boříš chrám a třemi dny
buduješ, pomoz sobě, prokaž moc svou; jsi-lí
Syn Boží, sleziž s kříže. Slovo Syn Boží
brali Zidé v jiném apohané v jiném smyslu,
an obojí bez mála tu přecházeli a Pánu se
rouhali. Zidé slyšeli slovy Syn Boží toli co
Messiáše, o Jehož mocnosti veliké pojmy
měli, tedy brali slova ta více ve mravném

Mu Bůh, zalíbení—liv Něm má, oprostiž Jej: jeden z nich a vzav houbu naplnil ji
Prave? zajisté : Synem Božím jsem a ovšem
tedy milostníkem Jeho, kterěhož bez pomoci octem a vloživ ji na trest dával __Mu
nenechá. Slova ta vrahův Páně jsou jako ně!= piti,. 49, Ostatní ale pravili: Nech at

jaká travestie žalmu 21. prorockého; i pro uzříme, přijde=li Eliáš vysvobodit Ho.
jevují nemalou zaslepenost a zarytost, kte 50.. Ježíš pak opět zvolav hlasem ve=
rouž ale mimovolně předpověď žalmu o Kriu likým vypustil ducha, ól. A aj, opona
stu naplňují a tak pro Krista Pána mimo na—

dání svědectví vydávají. Nehřešili nevědomě., chrámová roztrhla se na dvě půly od
vrchu až dolů a země se zatřásla a
a- jestliže Petr smrt Páně Act. 3, 17. nevě=
skály
se pukaly 52. a hrobová se otc—'
domostí jejich přičítá, byla nevědomostjejich

Ělaíouš XXVÍI, did—há, Pán umírá; olivové na? smrti jeho:

vřeli a mnohá těla

světců zesnulých

!

l

%?

obraznou shodu sv. Marek dobu ukřižování

dobu umírání Páně tak zevrubně zaznae—
vstala.. 53.. A vyšedše z-hrobů po vzkříw f amenal,
šení Jeho přišli do svatého města a
Ale proti tomu ač velmi podobnému ro=

ukázali se mnohým. 54. Setník pak a
ti, kteří s ním ostříhali Ježíše, uvidouce
zemětřesení a to, co se dále, báli se
velmi řkouce: Jistě - Synem Božím byl
tento., 55o Byly pak tam ženy" mnohé
z daleka, kteréž "následovaly Ježíše z
Galiléy posluhujíce domu, 56. mezi ní
miž byla Maria Magdalénská, a Maria
Jákobova a Josefova matka, a matka
synů Zebedeových,

zepře té úklidu celá starožitnost se vzpírá,
an povšechně se za“ to mělo" a za to má, že

Pán jenom po jedno trojhodí či tréhodí t. j;
tři hodiny aneb určitěji něco málo přes tři
hodiny v těch krutých bolestech na kříži

pníti ráčil.. i jest ovšem dráha,_kterou se
k tomu cíli dojíti může- Jak jsme již zmí=
niii (Mt. 20.), Zidé hodinek našich nemajíce
noc i den sice také podle hodin„nejvíce ale
dle čtvera větších částí. dělili. Cásti ty za
noci se strážemi nazývaly, o nichž jsme také
již výše 14, 25. jako též o rozličnosti jejich
dotekli. Za dne části ty či oddílové sleuli
hodiny tak sice, že hodina první, třetí, šestá,
devátá a dvanáctá se počítala a každáz nich

Tu se především namítá otázka o ho
dině, ve které Pán ukřižován byl, s kterou
spojena jest jiná otázka, jak dlouho Pán na

trojhodí či tři naše hodiny

kříži pněl.. Synoptiei Mt.. Mr. 15, 33. a Luk.

23, 44. totiž sjednávají se v tom, že o šesté
hodině tma počala, jenž do deváté trvala,
načež Pán ducha vypustil (Mt., 27, 50. Mr.
15, 37. Luk. 23, 46). Ale SV. Marek 15, 24.

praví, že byla hodina třetí, když Pána ukři
žovali. Nahlédneme-li nad to do sv. Jana,
tedy shledáme 18, 28., že Kristus ráno do
soudnice ku Pilátu veden byl, a že () šesté
hodině 19, 14. ještě soud od Piláta nad Ním
vynešen nebyl.. Není-liž tu veliký odpor a
nepotýkají se očividně ta udání mezi sebou?
Aby tomu napohiednému sporu vyho—
věli, rozličnými se vydali vykladači stezkamh
Jedni -— opomijíme tu násilných pokusů,
jakýž n. p. jest čtení o hodině třetí místo
šesté u Jana -—=praví, že ráno hned po rof
zednívání Zidé Krista před Piláta uvedli
t., j: o první hodině podle židovského počí

'!

tání ; o hodině třetí t. j, naší deváté že pro—

ces ukončen a Kristus ukřižován; o šesté
hodině, naší dvanácté v poledne tma nastala
trvajíe po tři'hodiny, až Pán o hodině dea
váté t. j. naší třetí popolední skonal. Ho
dina pak u Jana šestá nepočítá se podle
těch interpretů po špůsobu a obyčeji židov

v sobě obsadilo-=

vala. Prvá hodina trvala po tři hodiny až
do třetí čiii od šesté do deváté naší hodiny;
třetí hodina rozkládala se od deváté do dva-=
nácté naší čili do šesté hodiny židovské; še=
stá od šesté do deváté židovské čili ode dva=
nácté naší do naší hodiny třetí popolední;
hodiny druhá, čtvrtá, pátá, sedmá, osmá atd..
nejmenovaly se, a nikdo podle nich času ne=
určoval. Praví-li. tedy sv. Marek, že Pána
o třetí ukřižovali, tedy tím toliko určuje, že
se to od naší deváté do dvanácté stalo či že
ještě šestá židovská a naše dvanáctá nedo=

i

sypala se a oddíl časový hodinou třetí jme-=
novaný neprošel. Když pak u sv. Jana na.
d. m. se čte, že byla asi šestá hodina, když
se nad Kristem soud vynesl, jest to toli
jako že ještě nenastoupila šestá či naše
dvanáctá hodina a že ovšem ještě oddíl ten
od třetí do šesté hodiny židovské trval. Jan
vece: Ježíš k smrti odsouzen jest, když šlo
na devátou hodinu, a tudíž na to na smrt
veden byl; když Jej ukřižovali, nebylo je=
ště zúplna dvanáct hodin. Tak shodují se
udání evangelistův mezi sebou. Všechno zá=
leží na tom, abychom časování po jednotli=
vých hodinách mimo sebe pustíce podle
trojhodí počítali. Tudy také sv. Luk. 23, 44..
dí: Byla hodina asi šestá neurčitě mluvě.
To jsou ty dvě hlavité domněnkyosrow
nalosti evangelistů 3 strany hodiny, ve kte==
rou Pán ukřižován byl. Ovšem pak, jak
jsme již zmínili, přese všechnu slibnost prv-=
nější hypothesy ke druhé se přivtělujeme,
an k ní celá starožitnost se přidávala..

ském, nébrž po spůsobu římském, podle ně—
hož Římané v pražených záležitostech od půl
noci k půlnoci, jak my nyní, počítali, tak
že šestá hodina u Jana 19, 14., se šestou
naší a s první hebrejskou se shoduje, Po—
dle domněnky této Pán ode třetí až do de—
váté t. j. od naší deváté do naší třetí po
lední hodiny, tedy po šest. hodin na kříži
trval, a domněnka ta tím stala se přijímala
O té šesté hodině, naší dvanácté, 0 prac—
tedlnější , že—se obět ranní s ukřižováním
vém tedy poledni, dále se tma a vidíno,
Páně, se s_konáním pak Páně oběť, večerní jakoby dle proroka Amose. slunce a polen
stýkala
][ zdálo se, že právě pro tu před-» dntích zašlo. V tom, jak daleko se vztahu-—
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vala ta tma, veškeři evangelista se shodují, rou bychom my byli museli vážiti, kdyby,:
chom ji byli vážiti mohli.
že totiž po veškeré zemi byla. Tertullián
Není tedy divu, že ješto lidstvo ve hří
svědčí apol. 21., že v římských archivech
zpráva o tom se nalezá, kterak tenkráte, ších zatonulé zastoupal a představoval, na
když Kristus na kříži pněl, den za poledne Pána se obleklo tvorstvo v odění pomsty a
pominul, Obyčejně také se dovolávají svě naostřilo tvrdý hněv o kopí a že okres země
dectví Flegona svobodenco císaře Hadriána, proti Němu bojoval Sap. 5, 18. 21. Tudy
jenž o zatmění převelikém a neobyčejněm nemůže nám divno býti té Jeho“ od Boha
za olympiády dvěstědruhé stálém píše; dále opuštěnosti, kterou tím více cítil, čím více
se v Bythynii o polednách a bylo s velikým ošklivost hříchu a jeho proti Bohu urážku
zemětřesením spojeno. Leč Flegon mluví o poznával. Clověk opustil Boha, Bůh dal
astronomickém zatmění slunce, které se dále znáti Kristovi, že tudy lidstvo zasloužilo,
24. listOpadu r. 29 po Kristu t. j. za prvního aby je Bůh dohola opustil; tudy lidská Kri=
léta 202 olympiady a tudy pro naše otmční stova příroda cítila se opuštěnou býti od
světa za svědka brán býti nemůže, Ostra Boha, ne sice skutečně a b'ytedlně, ale po—
žitě užívají evangelisté slova tma a nepraví dle účinku a pocitu a svlečena byla vší po
zatmění slunka, poněvadž zatmění to nebylo těchy, která ze_spojení a stoupení s Bohem
zatmění slunka obyčejné, jakož ho ani za vyplývá. Opuštěnost tato s náramnou tíží
plnoluní nebývá, nébrž byla tma ta, bylo za na Kristu spoléhala, an bytedlně a pod—
tmění to zázračně, Příroda, jak Chrysostom statné s božstvím Spojen byl, a duše Jehov
voce, nemohla snésti tě Tvůrce svého potupy obcování s Otcem nebeským, smíme-li tak
a tudy Slunko vtáhlo v sebe paprsky svoje, říci, ustavičný ráj slavila. I projevuje Pán
aby zlobě lidské světla dáti nemuselo, nébrž opuštěnost tu a volá:; Bože můj, Bože můj,
aby raději zlost lidská závojem tmy a mrá proč jsi“ mne Opustil .?Zádný konečný duch nen
koty zakryta ostala. O půlnoci, když se může pocítiti bolest, kterouž Kristus cítil. V
Kristus narodil, zářilo světlo jak o poledni. rozjímání svém viděl úmyslné ohavnosti ce—
Luk. 2, 18. a zas když Kristus umíral 0 lého pokolení lidského a pocítil v slitovném
pravém poledni, tma půlnoční stvořenstvem soucitu muka zatracenců. Jej tížil soud ve
se rozprostřela. Tím mrákota hněvu Božího škerenstva. Všechna vněšná muka, jenž při—=
se také naznačovala, jak tam v Egyptě Ex. padla na něho, ač přehrozná, bičování, trním
10, 22. a mrákota konečného zahynutí lidu korunováni, kříž jsou jenom slabé známky
israelského. Nad to byla tma ta oznakom muk božské jeho duše; ale smyslnost naše
vniterné lsraclitův nynějších mrákoty. Chtěl potřebuje těch vnčšných známek, které snáze
Pán tak nmříti, aby smrt Jeho netoliko ne pochopujeme než neskončeně větší muka
vinnosti a lásky, než spolu vclebnosti Jeho duše. Zaclonil se duši jeho život života,
božské svědectvím byla. S kříže sice ne láska Otcova,i zvolal: Bože můj, Bože můj,
byl sstoupil, za to ale Jej Synem Božím proč jsi moc opustil (Stolberg), Tak volá láska
býti celá příroda spůsobem rozličným ohla a svrchovaná a nejvniternější k Bohu přiví
šovala, že ovšem Zidé v Něho uvěřiti mohli nulost; tak žaluje láska a projevuje velikost
oběti té, kterou se Bohu obětovala; tak volá
a měli, jak se byli zamlouvali v. 42.
Po trojhodí či _po tři hodiny Pán v ne— touha po nejvyšším dobru, tak vzdychá srdce
výslovných bolestech na kříži trval, jež po— po svrchovaném majetku svém. Ale nadto
směchy a potupy nepřátel náramně zveli jsou slova ta vzata ze žalmu 21. ačiní právě
čovaly; velebné a důstojné to podívání pro začátek téhož posvátného Zpčvu,kterýžto sice
anděly a lidi! Opuštěn byl od lidí, celý těmi slovy přebolestnými počíná, avšak zmen
svět zdál se Ho vzdalovati a Jím pohrdati. náhla od bolu k naději přechází, až jasná
Ano tvorstvo zdálo se proti Němujako spiklé dnová záře svaté doufanlivosti veškery mraky
býti; strom dal dřevo, na němž Pána při-= žalobné zapuzuje, Všecky věci a city žalmu
bili; keř dal trní, jímž hlava Jeho probo— toho prorockého ku Pánu se odnášejía tudy
dena; kov dal hřeby, aby probity byly nohy také Pán žalobu onu vyjeviv ponořil se do
a ruce Jeho. Vzduch vnikaje v rány Jeho citů následujících v truchlopísni té, vnichžto
rozjitřoval je a rozmnožoval bolesti Jemu; nad mraky želu Slunko naděje se rozbřea
tekutiny odpíraly uhasiti žízeň John; a k skuje. Projádřil slova ta v jazyku aramej=
tomu ty potupy od nepřátel, ano od zločinců! ském tehdá běžném, od hebrejského posvát=
To všecko podstoupal Pán pro nás, anot slu— ného jazyka odchodném Eli, Eli, aneb Elot,
ŠelO Hebr. 2, 10. nn., aby původce spásy Eíóí atd. a ukázal spolu, že oním Kristem
naší ctrastmi k dokonalost-£ přivede-n byl; jest, o Němž David vonomžalmu předvéstně
aby totiž tou cestou nám spasení dobyl„ktem mluví. Ostatně ještě sluší poznamenati, že
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co věce Matouš a jiní evangelistě s ním, že sem, O. velikém hlasu také llír. 315,37. a
Pán velikým hlasem volal, nedálo se bez vý— Luk, 23, 4-6. povídají a tudy svatí otcově v

znamu; tím zajisté ukázal, že veliká tajem
ství se tuto dějí, tím všechny, kdož přítomni
byli, na slova žalmu pozorný učinil, tím po—
sléze dokázal, že ovšem sílu nadpřirozenou
v sobě má a že dobrovolně strastem lidským

se podrobuje. O tom veee sv. Pavel 5, ?:
Kristus za dnů těla svého modlitby a prosby
s velikým křikem a slzami obětoval a vysly—
s'cm jest.

.

tom nějaká tajemství býti pravili: Chtěl,
jak jsme toho dílem dotkli, osvědčiti, že rád,
že samochtě a samovolně a nadějně, v na
ději totiž brzkého vzkříšení, a tudy nene—
radostně umírá, ale také osvědčil, že větší
v něm síly než lidská bytují., llíoc božská
z Pána tenkrát hlasu toho silnéhopozdvihla;
tichým hlasem umírají lidé, jenž ze země
jsou; tomu, jenž s nebo přišel, slušelo vem
likým hlasem umříti. Hlas to byl, jenž hroby
otvírá a mrtvé křísí, Dokázal se býti pá=
nem života a smrti a Spolu hlas veliký vy=
pustil, aby tím důrazněji na kříž svůj co
věčnou veškerého křesťanstva školu mysli
člověčenstva obrátil. Slova, jež volal, zau
znamenal SV. Lukáš, totiž slova: Otče,o ruce

_ Jak Pán celý předmětem potupy se byl
stal nepřátelům svým, tak i slova Jeho, jež
byl k Bohu poslal, na hanu a posměch na
tahována byla. Slovo Eli , jenž Boha zna
mená, pro podobnost “ujali a na Eliáše pře—
vrátili, aby tudy vtipu svému průchod ustro
jili. Možno, že slovům Páně neporozuměli
a skutečně mysleli, že se Eliáše dovolává, Tve' poroučím ducha svého. Slova. vypustil
tím více, an Eliáš ve zvláštní styčnosti k ducha dle sv. Ambrože samovolnost smrti
Messiáši se podle očekávání Zidů povahu“ Páně osvědčují a znamenají, Umřel Pán na
val, maje _spolu s Ním přibyti, jak ll, 14. rozskočení či rozpuknutí srdce, an zármutek
jsme dotekli. Eliáš neumřel, a o jeho se se svízely těmi spojený srdce Jeho rozpu=
lidem zjevování mnoho. sobě Zidé vykládali. čil; viděti to z toho, že voda a krevz Páně
Jiným se vidí naopak, že dobře sice roz boku vyprýštěla, v čemž i tajemství skryto
uměli, že Pán k Bohu se modlí, ale surově býti se spatřuje, o kterémž místněji u sv,
nad slovy těmi vtipkovali a šutili.. Nejpo Jana promluvíme.
Pověděv, kterak lidé se ke Pánu měli,
dobněji jest za to míti, že jedni z nedorozn
umu, druzí z nenávisti a bujnosti -o Pána obrací se sv., Matouš nyní k jiným tvorům.
vtip svůj odír'ali. Byli to Zidě, jimž jedině a vypisuje, kterakou “soustrast s Pánem. cí—
o Eliáši a jeho k Messiáši poměru známo tili, Al aj, opona chrámová se roztrhla ve
bylo, pohanští vojáci ač snad něco o tom dvě půíy od vrchu až do spodu, skály se
zaslechli, přece sotva o tom místnější zná= rozseclly, země se třásla, O předních dvou
most měli..
„kladou také Marek a Lukáš, o třesení země
A tudíž běžee jeden, veee sv. Matouš, vynechávají a sám Matouš o tom svědčí.
podal Pánu houbu octem naplněnou. Slova Znamení ta význam svůj měla a to nejeden..
ta, jenž v podobné spojitosti u liv/ir.,15, 36. Nejbližší význam jest, že tvorstvo tím vyjár
také přicházejí, v lepší vazbu slučuje .sv. . dřilo soustrast s bolestmi a s trudy Páně a
Jan. 19, 28., an vypravuje, čeho tu Matouš spolu hrůzu, kterou se nad takovým lidstva
a Marek pominuli, že Pán vida již všecko počínáním hrozilo., Tvorstvo' celé pronesla
dokonána t. j, všecko vytrpěno býti, co snáu bolest a hrůzu nad Pánem svým; slunce
šeti mu Otec uložil, „zvolal:
ženám, čímž skryto tvář svou, země zatřásla a zachvěla
předpověď písma Z. 68, 22. e_žízní mne na» se, skály se rozsedly a pukly, chrámový zá—
pojali octem se vyplnila. A. na ta slova jeho voj či opona se roztrhla. Roztržením tím ža
jeden onu houbu octem nabotnalou na treSti lost celéhoposvátného světa se ozračovala, jak
Pánu. poskytl.
*inil to z posměchu, aby ve St. Zákoněroztržením roucha vniterný srdce
snad Ježíš neskonal dříve, než Eliáš přijde smutek na jevo se dával. Ale také týmž
a Ho vysvobodí. Ale druzí neméně z pov roztrhnutím ukázáno, že starý chrámjiž účelu
směchu pravili: Zanech toho, uvidíme, jestli svého došel a již nyní neplaten bude; že
Eliáš přijde a Jef posilní, zaneehej Eliášovi chrám ten nyní se od Boha zavrhuje a ve—
samému posilnění toho. "illímspůsobem také škera ta v něm vykonávaná služba za své
se urovnává Matouše s Markem potýkavost, vzala. Nad to svatí otcové v tom opony
roztržení spatřují otevření skrze Krista slávy
ač jestliže ji nalézati chceme.
nebeské posud zavřené a svobodné tam do
, Když ale Pán ocet přijal. a na to'byl
opět velikým hlasem zvolal: Dohonáno jest, ní všech vykoupencii vejití. Opona u chrán
tedy vypustil či oddal, vzdal ducha. Již mu Jerusalémského byla dvojí, jedna mezi
dříve Kristus byl velikým hlasem volal v, předsíní a svatyní, druhá mezi svatyní a
42., a proto dí, že Opět velikým volal hla— velcsvatyní a obojí ukazovala, že ne kaža
divna. sv. Mato

se
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dému člověku, nébrž vyvoleným toliko oso-= ' se zjevili, ale v bližší styčnost se živými ne—
bám vchod do částky té svatyně se dovo— vejdouce; v takové ale tvářnosti se zjevili,
luje. Ovšem ta druhá opona, jak se v tom že poznání býti mohli. Byla-liž ta povaha
vůbec otcové snášejí, protržena byla a tím těl taková, v jaké oslavenci se nalezati bu—
oznámeno, že cesta do velesvatyně říše ne— dou po konečném vzkříšení z mrtvých? 'll'ak
beské nyní protřena a otevřena jest.. V listu domnívá se nemálo vykladatelů.
Vzkříšení byli, aby Pán měl stoupence
k Hebr. 9, 8. dí Pavel, že vyjevena byla
cesta do nebeské slávy, an první stánek již a svědky vzkříšení svého a tudy se také
složen měl býti. Nebe dalo svědectví otině mnohým ukázali, aby je o skutečném, ne
ním a zákon dal svědectví roztrženou opo napohledném a nepřeludném z mrtvých vstání
nou, že Kristus ten jest, jenž světlo slunka Páně přesvědčili. V tom pak i láska _Páně
rozžehnul a k Němuž se veškerý věci Sta jeví se; smrt sám podstoupil, aniž koho ze
svojenců, aby s Ním umřel, napomínal; ale
rěho Zákona potahovnly.
Ale ani země neostávala v němém ne,—=vstáti a oslaven býti nechtěl sám, né'brž ho=
osvědčení, ana třásla se; chvění země do= dial, aby tě slávy Jeho tudyž se přiúčastnili,
kazuje dleŽ.67,8.9. 97, 7; se, i., 113, 6.7, kdo se jí ]přiúčastniti mohli. Ptají se také,
Joel 2, 10., že Bůh ozvláštním spůsobem pří zda jsou ti vstalci umřeli opět? Písmo ne—

tomen jest. Skály se pukaly na osvědčení
neviny Kristovy a zarytosti židovské a na
předukázání toho, že skrze evangelium ve—
skeren svět tvrdosti své k Bohu zanechá a
srdce lidská k věcem Božím obměknou. Sv.
Cyrill Jerusalěmský (cat. 13, 33.) svědčí, že
za doby jeho bylo viděti stepy toho skal

praví o tom ničeho; ale větší část theologů
domnívá se, že v oslavenýeh tělech vstavše
také v nich ostali, aniž smrti již podrobeni
býti mohouce. Aneb jak se jiným vidí,
na krátký čas v napohledných tělích se ně—

kterým zjevili a nápotom tělo to se sebe
složivše s Kristem na nebe vstoupili jenom
rozpukání & se rozsedání; ano ješt-ě nynívc— podle duše. 'Jl'ojisto, že s Kristem na ne
škery známky toho nepominnly a neřídký besa přijati byli spolu s jinými otci, jež Pán
poutník, jenž blížeji a místněji místa svatá z předpeklí vymoh co kořist s sebou na
výšinách nebeských vítězně postavil. Nebo,
ohlédal, ony známky tam dobře nalézal.
Nébrž ještě větší div dál se, an hro vece Maldonat, kdyby byli obyčejným tuto
bové se otevřeli a mrtvoly oživše mnohým životem žili, pokušením podrobeni jsouce,
se zjevily v městě svatém Jerusalémě.
Ote— byli by v nejistotě o spasení svém trvali,
vření hrobů dále, se při umírání ?áně a při ješto v lůně Abrahámově jsouce spasením
tom celé země se rozechvění, jakoby hrůza svojím bezpečni byli.
ji byla obešla; a tu samo podsvětí, sama
Ostatně ačkoli ve znameních těch hněv
říše smrti dala Pánu svědectví, že jest Pá Boží nad Zidy se ukazoval, bylo jednak se
nem smrti i života. Vyšly mrtvoly mnohých, hněvem tím milosrdenství Boží spojeno Hah.
tedy ne všechněch, nébrž těch, jenž u víře 3, 2. Třásla se země a otvírala se, ale ni—
v Krista přijíti majícího byli zesnulí a sva= koho nepolykala a os:/pání skal učilo, aby,
tým životem vynikali. Byli to lidé nedá jak praveho, také v našich útrobách veškera
vno zemřelí, tak že je obyvatelé „lernsalém— skála zarytosti se rozsedla. Městem svatým
ští ovšem dobře poznati mohli tenkráte, když slove Jerusalém, viz 4, 5,
Tak příroda chvěla se a lPáně božství
se jim zjevili, ——takovi byli Simeon, Anna,
Zachariáš, Josef, Alžběta.
osvědčovala, an lidé se posmívali, Avšak
Ale kdy vyšli mrtevci ti? Zjevili se po ne veškeři lidé byli tak zaryti; většina Zi—
z mrtvých vstá'ní Páně, jak výslovně praví dův sice v zamřelosti nevčrecké zanikla, ale
svatopisec Matouš. Někteří bludné slova prvá _ pohané již jinakou povahu na sobě prozra-=
nezní zm) 5789013)avi-roi?aktivně berou: když byt zovali pi'edvěstné opovídajíce, že nyní oni.
je ezkřžszl, lec to čelí proti souvislosti, Ote4 dědictví "Boží Zídům jak endy Jákob Esau=
vření hrobů souvisí s úmrtím lPáně a zje ovi odejmoin Samík, vece sv„ Matouš, jenž
vení se povstalých souvisí se vzkrisenim J eho, ostříhal hrobu Páně a ti, jenž s ním spolu
jenž 001. 1, 18., Ap. i,

5. prvorodým

mrt— na stráži te' byli, oidouce děvy ty, užasle" se

vých a l. Cor. 15, 20. prvotinami těch, jenž
zesnulí, se nazývá. O obém, otevření hrobů
a zjevení se vzkříšenců, svědkové svědčiii.
Které právě hodiny se ti vzkříšenci z hro
,bův svých povznesli, o tom evangelia mlčí;
také o spůsobu a tvářnosú těl, ve kterých
se ukázali, ničeho se nepřipomíná., V tělech

velice a pravili: Jistě Syn Boží byl tento.
Slyšeli rouhání, slyšeli modlitbu. Páně za neo
přátely, slyšeli, jak Kristus o máteř se stará,
viděli trpělivost Jeho v .těch hrůzách; to
všecko veliký dojem a důraz na ně učinilo
a poznati jim dalo, že něco vyššího, nad-=
přirozeného, že absolutně spravedlivý a ne“

Matouš XXW, 57m86. Pohřeb Páně; hrob stráži ohdána

vinný (Luk. 23, 473 se tuto nalézá.
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Páně vůli poznaly a naplnily, jakož jim od—
loučiti se ode Pána ani možno nebylo.. Ma
vání Syna Božího Kristu dává, tedy pro ria Magdalská byla bez mála zvána od Ma—
jádřili také oni přesvědčení svoje, že Kri— gdaly města, z něhož rodina ta pocházela a
stus Synem Božím jest. Bail-ijsou se, voce kdež bydlela dříve než v Bethanii odemě—la.
evangelista, poněvadž, ač mimovolně a bez Z ní Pán Luk, 8, 2. byl ďábelství vyhnal a
vinně, tuto při takové zbrodni posluhovali. tudy ona nejstoupenější vděčností se ku Kri—
Synem Božím nazývali Krista;; avšak, jak stn vinula. Jiné dvě ženy, o nichž praví, že
dí sv. Augustin, ne ve smyslu tom, v jakém u kříže přítomny byly, jmenuje podle synů
církev svatá Krista Synem Božím býti po— jejich; byly totiž jedna Mam'amátz'Jakobooa
znává, uébrž více ve smyslu pohanském, vů— a Josefova, o níž 13, 56.; druhá byla Salóma,
bec toliko povídajíce, že v Kristu vyššího máti synů Zebedeovýeh, o níž 20, 20. jed
něco se nalezá,než pouze člověěenství, ovšem nali jsme.
pak že viny všeliké prostjest. Synem Božím
Ještě pak zbývá o pochování a pohřbu
h'o zval. V tom slyšíme hlas veškerého člo Páně vypravovati.
věěenstva, jenž po čtyry tisíce let po pravdě
Boží toužíc konečně ústem setníka vyjádřilo.
57., Když pak se zveěeřelo, přišel
Tu je on, jehož duše má hledala, jehož celé
jeden
člověk bohatý z Arimathéy, jmé—
člověčenstvo hledalo. Sv. Lukáš 23,47 . vece,
nem
Josef,
kterýž také sám učeník byl
že setník pravil: Jistě člověk ten spravedlio
něvadž slyšeli, že přítel _i nepřítel pojmeno=

byl.

Slovem spra—vedlivvykládá Lukáš smysl

Ježíšův,

58. Ten přistoupiv

ku Pilá—

toho, což setník výrokem svym mínil, Kri tovi prosil o tělo Ježíšovo. Tehdy Pi
sta Synem Božím nazývaje. Aneb raději lát velel dáti (mu) tělo, 59. A vzav
stupňovacím spůsobem setník onen od víry
k víře se povznášeje pravil napřed: Spra— tělo Josef obvinul je plátnem čistým

vedlív jest; a nápotom natom

nepřestá 60., a vložil je do hrobu svého nového,
jejž byl. vytesal ve skále a přivaliv ká—
men veliký ke dveřůrn hrobovým ode-:
šel. 61, Byla pak tam Maria Magdal
ská a ta druhá Maria, sedíce naproti
hrobu. 62.. Druhého pak dne, kterýž
jest po přípravku, sešli se velekuěži a
íariseové ku Pilátovi 63. řkouce: Pane,
rozpomenuli jsme se, že svůdCe ten řekl
ještě živ jsa: Po třech dnech vstanu.
64.. Rozkaz' tedy ostříhati hrobu až do

dne třetího, aby snad přišedše něeníci

vaje doložil: Synem Božím jest. Podle tra-=
dice sloul setník ten Longines, jenž na víru
se obrátiv co mučeník pro Krista krev vy
lil; církev ho ctí 15. března. Dále se tu,
co předpověděl Pán: když pozdvižen budu,
tehdy všecko potáhnu k sobě. Je. 12, 32.
Tudy vypravují evangelisté druzí, že mnozí
kajíce se prsa svoje ubíjeli a tak hříchů
svých oplakávali. I není divu, že ti vojínové
a ozvláště setník ten tak šetrně _se chovali
ke všem přátelům Páně, mužům i ženám
tuto přítomným, žádné závady jim nekla
douce.

O ženách praví sv. Matouš: Byly pak
tam ženy mnohé od dáli, jenž následovaly
Ježíše z Galilefy , posluhnjíce Jemu. Mezi
nimi byla, M'aria Magdalsltcí a Maria Ja—
Icobova avJosefova máti a matka synů Zebeu
deových. Zeny ty z daleka stojíce událostem
se s náramnou bolestí dívaly. Sv. Matouš
neklade všechněch, nébrž ty jenom, jenž z
Galiléy Krista následovaly a Jemu všelijak
majetkem svým posluhovaly. Neklade sv.
Matouš ani o Janu ani o máteři Boží, jenž
oblíž kříže Je. 19, 15. stáli; o Petru neklade
nikdo, an tento apo-štol v slzách trvaje ne—
osmělil před tvář Pána svého se postaviti.

Ostatní apoštolé až na jediného Janaroz
prchli se, jak byl Pán předpověděl, že když
ubit bude pastýř, 'se ovce rozletylz'.

eny ale

stálejšími a neohroženějšími se býti ukázaly,
Dny nebály se pod křížem státi, aby posledni

Jeho neukradli lioa neřekiilidu: Vstalt'
jest z mrtvých; i bude poslední blud
horší prvního. 65. lDí jim Pilát: Máte
stráž, jděte, ostřezte, jakž víte. 66, Oni
pak odšedše ohradili hrob, zapečetivše
kámen, strážci.
Všickni evangelisté .zmínku činí 0 ušlech
tilém, čackém, zdatném a statném muži Jo
sefu Arimathejském, jenž byl členem vel-e—
rady či synedria a slynul bohatstvím a po—
božností Mr. 15, 43., Luk. 23, 50. Byl tajný

učeník Páně a neměl účastenství v poradách
a soudech proti Ježíši držených.. Je. 19, 38.
Ten ničím sobě nedal překaziti v prokázání
poslední úcty Kristu Pánu, Bylo přikázáno
Dent. 21, 22., aby mrtvoly, jenž na dřevě
visely, neostaly přes noc na (liščí pníti, néhrž
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Materia nxvu, er—ea

Pohřeb Páně; hrnb stráži ohništi-,

sedm hodin k severozápadu od. „íerusaléma
se za. Arimathii béře; leč jiní 'neneprávě
namítají, že Ramla město pozdějšího zdá se
před západem slunka snímají a pochovávají. býti původu, aspoň že významem svojím od
Dále se to obyčejně na popravišti samém, chodno jest od Rámy, an Ráma výši, Ramle
což ovšem nečestno bylo. Ale hrob Páně písčina znamená.. Tudy se domnívají, že
neměl býti nečesten des. 53, 9., nébrž oslaven. Arimathia jest Ramathaim Zoňm a že není
A. to se naplnilo. U Rímanů těla odpravenců jiné leč nynější Seba či Zoba, dvě hodiny
nechávána ptákům ku píci, avšak rádo se k západu od Jerusaléma, což prý výborně
dovolovaio, když někdo mrtvolu takovou po-» se s cestou Saulovou ]. Rev. 9, 4. shoduje
chovati žádat. U Zidův zas považovalo se „líní ale Arimathii praví býti Ráma město,
vezdy za zvláštně zasloužilý skutek Tab, 1, jenž leží severně od Sichema a Samaří, Leč
21. mrtvé pochovávati a jim čestného po-' musíme toho o své váze nechati, an. důvodů
hirbn depomáhati a jmíno za to, že tím. ne jistých ani tamti ani tito nemají.
Z- úcty a k označení tajemnému tělo
toliko potěcha a čest pozůstalým potomkům
se dává, nébrž že také ukojení a smíření Páně zavinuto bylo do čistého a nově kou—
pohřebenci se uděluje.. Tuto službu posledni peného plátna Mr., 15, 46. V i. a ]. stojí do
podnikl pro Kristovu mrtvolu Josef z Ari— sindonu čistého; Sinden značí plátno ze Sinda
mathéy a sice, jak dokládá Jan 19, 39., spolu či Indu, plátno indické jemné a drahé; čz“—
s Nikoděmem.
stým sluje, že netoliko nepokáleno bylo,
S pochováváním mrtvol Židé vezdy po= nébrž také poněvadž se ho ještě k žádnému
spíchali u tudy příhodně se dělo, že hrob, dílu nepotřebovala Odtad, což mimochodem
jejž sobě dosel Arimathejský vytesal ve pravíme, v církvi svaté se předpisuje, aby
skále, byl blízek, že se tělo Páně záhy v tělo Páně při mši svaté nekladlo se na hed—
tom hrobě složiti mohlo., Sol tedy Josef ku báv neb nach, nébrž na čistě lené roucho.
Pilátu, když večer byl.. Večerem, jak již z Přidáno bylo vonné koření, aby se tlení za
předešlého víme, zvala se ulsraelitů poslední bránilo, což samo sebou rozumí se a Je. 19,
část dnová ode tří hodin popoledních až do 40. nadbytkem výslovně dokládá. Dáno bylo
šesti Nebyla ještě-sobota, nébrž pátek je-= tělo Páně do hrobu nově vytesane'ho; hrob
ště trval a teprv se západem slunka den * vytesán ve skále na spůsob kaply, jeskyně,
sobotní nastati měl; a tudy pospíchal Josef, sklepu neb klenutí , v jehožto prostředku
aby tělo lPáně před začetím soboty se pci-» spočívadlo pro mrtvolu buď něco zvýšené, jak
ohovati mohlo, Přidává Matouš e Josefu, tuto u Pána, bud' něco prohloubené bylo. Ká—
že behat byl, dílem prohlídaje k dotčenému men veliký zavalen byl k otvoru, aby nikdo
výše proroctví lsajášově 53, 9., dílem aby tam vejíti nemohl. Jak Pán neměl, kamby
ukázal, že Pilát tím snáze prosbám jeho se hlavu sklonů-8, 20., tak nyní nemá ani hrobu
propůjčil, an bohatec vezdy spíše žádaných svého,. nébrž v cizém hrobě pochovává se9
věcí než chudina dosáhá; dilem aby ukázal, stav se pro nás chudým 2 .Cor., 8, 9„ aby-—
že nevšickni členové vysoké rady židovské chom chudobou Jeho zbohatli. Ale tím na
zarytými nevěrci byli a že Pán netoliko mezi značeno, že Pán v krajině smrti jenom v
sprostým lidem vyznavače měl. Pilát pře podružstvi byl, že tam místa neměl, aniž
svědčiv se, že již Ježíš skutečně skonal, če— tam držán býti mohl cizým jsa v těch mia
mu nemáio divii se Mr. 15, 44., poručil vyw stech. Tím také Spraveno, aby žádného po=
dáti mrtvolu Páně ku pohřebení, a sice, jak dezření býti nemohlo, že někdo jiný než
dí Marek 15, 45. daroval mrtvolu, “tedy po Kristus z mrtvých vstal, aneb že by on ne
něz za ni nepožádav, což u Rímanů, jakým svou mocí, nébrž (jak tam či Reg. 13, 21.
byl Pilát, nevezdy se dále. Svatý Ambrož dotčením těla Eliscova) dotknutím něčího
již na řízení prozřetedlnosti božské pouká těla ze světcův své tělo byl vzkřísil. 0 pohřebu
zal, že ne apoštolé, nébrž Josef a Nikodém, Páně praví sv.. Epifan (hem. in sepult. Clan):
dva rady nejvyšší vidové, Krista pochovali Bohat byl Josef, an tělo Páně obdržel,perlu
a že Filát jim těla Páně nevydal„ leč dříve nekonečně ceny. 1 obvinuje on plátnem
o smrti jeho přešvědčiv se; dále se to, aby toho, jenž rozvinuje veškeren svět; umývá
veškerá pochybnost v té straně vymizeia a ? mrtvolu toho, jenž viny veškerého světa omývá..
podezření nějakému všechna příčina se ode= Jaké pochodně rozžehneš tomu, jenž všechen
jmula. Josef ten byl z Arimathéy, či jak u svět osvěcuje? Jaké truchlopísně vzpěješ
nás zobyčejnělo, z Arimathie; nesnášejí se tomu, jenž veškerým tvorstvem velebí se?
docela, kde by město to hledati se mělo. Stastné ruce tvé, jenž nesou Nositelé všech:.
Obyčejně sice nynější Ramla blíž Liddy, asi něch věcí!
aby téhož'dne pochovány byly. 'lřugly veee
Josef Flav. Válk., Zid, d, 5, ?„ že Zidě tae
kovou péči o pohřeb mají, že i odsouzence

kartuš rave, ti?—66.ethen Páně; na

Mnoho bez mála přátel Páně šlo s Jo=
setem k hrobu; ale všickni poehovavšePána
odešli, Zenyv jenom potrvávaly a vytrvaly
v lásce své. Zeny ty Maria Magd. ata druhá
Maria, totiž Jákobova matka, seděly v ža=
losti a v zármutku při dveřích hrobu sklo
peny majíee tváře svoje k ňádrům, tak že

stráži obden,
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více ale slova ta nepříle'žitabyla synedristům
a starosti jim mnoho natropila; jim sicejista
byla nemožnost zázraku takového, ale báli
se, aby klam a podvod se nestal a někdo z
učňů Páně přišed těla Páně neukradl 'a 'po=
tom neřekl, že Kristus" z mrtvých vstal; Byla

to veliká od nich zaslepenost, vec-e sv. Chry—
se jim dále, 'co David vece Ž. 35, 13., že mo-» sostom, domnívati se, že překazí vzkříšení

dlitba jejich, jejich vzdychot a lkání se jim
v útrobu a do řáder navracovalo. Zůstaly
tu netoliko pro bolest, ale také aby zapa=
matovaly sobě místo, kdež Pán pochován,
za příčinou toho, jež sobě předsevzaly, po
mazání těla-Páně.

toho, jenž Lazara byl z mrtvých vzkřísil.
Báli se, jak Pilátovi pravili, aby nápotom
nebyl blud a klam druhy" horší než první.
Prvním bludem jmenují, že lidé v Krista co
Messiáše a Syna Božího uvěřili; . druhým
bludem zvon, kdyby učeníei přesvědčili lid,
'
Tělo Páně v hrobě spočívalo.. Ale syne že Kristus z mrtvých vstal, čímž by "věc
dristé, nepřátelé Páně dílem sami uzřevše první ovšem nade všechnu pochybnost sevy
dílem uslyševše, s jakou snahou a láskou skytla. 1 Cor. 15, 17. Pilát jim odvětil:

Kristus Pán,— čeho se nejméně nadáli, ode Máte stráž, jděte a ostřezte, jak víte./“Ve svá—
stoupenců pochován byl, pojali podezření a tky totiž kromě levítské varty či hlídky.chrám
všelijak se mrtvoly Páně ujistiti hleděli. Nyní Páně také od vojska římského strážen býval,
ale již nebylo lze jiného učiniti, leč Pilátao aby ve všech místnostech chrámu, v kobkáeh
stráž poprositi. Jdou tedy druhého dne t. j. a předsíněeh pořádek se udržel. 'r'y vojáky
v sobotu ráno ku Pilátovi a té stráže od římské,-jenžphrámu ostříhali, jim Pilát v
něho žádají. Druhého pak dne, jenž jest po moc a řízení poroučí; ale spůsobu, jakým
přípravku, vece SV. Matouš, sešli se velekněží by stráž tu ustanoviti měli, jim ponechává,
a fariseově ku Pilátovi. Nedí: Druhého dne, an vece ostřezte, jak víte t. j.. jak nejlépe roz—=
jenž jest sobota, nébrž: jenž jest po para umíte, že by vám to prospělo. Nebo že ve
skevě, jenž jest po přípravku či po dni pří jáci při stráži hrobu z římské posádky byli,
pravném t. j. pátku; činí to, že slovo para viděti jest níže 28, M:. Jiní tym překládají:
skeea přezáhy a hned v prvních po utrpení Mějtestrážt. j.: Idám vám, povolují vám stráž
Páně dobách“ den úmrtí Páně označovalo.. takovou a pošlu vám šestnácte mužů, kteřížto
Reapomenulí jsme se, dějí ku Pilátovi, Že střídavě po čtyrech mužích hrobu ostříhati
ten svodítel ——tak jmenují Pána,jak již dříve“
tak byli Jemu přezděli 30. 7, 12; rozpo—me—

Rada užila dovolení Pilátova , jak nej—=
lépe uměla, netoliko stráž dotčenou tam po—
svoji, že v nečas ku Pilátovi přistoupají ka.—= stavíc, nébrž také kámen zapečetíc. Jak pe
lihu mu dělajíce. Kdyby jim to bylodříve
čet ta na „kámen přičiněna, stuhami-li něja—
napadlo, byliby sami o pohřebení těla Je— kými čili jiným spůsobem, nedovídáme se;
žíšova se postarali., Přišli ku Pilátovi bud ale to jisto, že všecky věci, kteréž ujištěny
hned ráno, což nejlépe přiléhá k jejich be býti měly, se pod pečet dávaly, také bedny,
dlivosti, buď večer'v sobotu, když již den hačky, komory, sklepy atd, Tak Dan. 6, 17..

nutí jsme se pak, povídají jako na omluvu

jiný nastával, aby se totiž neposkvrnili;

čteme, že Darius jámu, do kteréžto Daniel

avšak málo jim bez mála na poskvrnění ten—= vhozen byl, prstenem svojím zapečetih Užila

tokráte záleželo. Aneb také skrze posly dali
Pilátovi tu prosbu svoji. předměstí., Pán ně=

'kolikráte o z mrtvých vstání mluvil 16, 2L'
17, 23. 12, 40. atd„ ale tenkráte bez mála
výroku Jeho málokdo rozuměl a" slova Jeho
v jiném, v přenosném smyslu nejvíc se brala,
Nyní ale, když Pán umřel, veškera naděje a
potěcha stoupenců jeho na slovech těCh spo-.
čívala a tudy o nich valně přemítáno. Tím '

Prozřetedlnost Boží umění a horlivo'stizlostw
níků, vece sv., Chrysostíom, aby od samých
nepřátel nepřemohlý duvod o skutečném
vzkříšení Páně vydán byl., A vyplnilo se i
tuto, eo vece Pán “l.,Cor. i, 19: Zatmtím mou-.
drost moudrých, a zničžmapatmost opatrných..
A Prov. 2l, 30.: Není rady protiHospoďínu.
O tom nepřátelů sklamáni-se vypravuje
sv. Matouš" ve hlavě; své poslední,
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Matouš xxvn,

u—ue..tcžiš vrstev ; mrtvym ukazal se ženami.

Hlava XXVHL
Z mrtvých ustání Páně , jež 5, anděl ženám
ohlašuje a kterýmžto ženám 9. Ježíš sám se
ukázal. 11, Porušení strážných penězi, 16,
D'káza'nž se Ježíše nčenz'kům v Galileo a
18., rozeslání jich do celého světa..

lům vidí.. Sv, Jeroným dí (k Hodin), že la=
tinskě oespere znamená toli copozději; pozdě
nasobotu pak vykládá, že toli jest jak po u—

plynutí veliké části noci, Jiní ale z prosta
překládají: po sobotč pak, po uplynutí so=
boty, pravice, že v pozdější řečtině slůvko
11,Na skonání pak soboty, když o'tpšvýznamu tobe dostalo, jak jmenovitě sv.
již svítalo, na první den v týdni, šla Řehoř Nyssenský a po něm nejedni, jenž
Maria Magdalská a ta druhá Maria po— se na příklady mluvení řeckého odvolávají,

hledět na hrob,

2., A aj, zemětřesení

stalo se veliké,

nebo anděl

Páně

šel s nebe a přistoupiv odvalil kámen
a posadil se na něm, 3. Byla pak tvář=
nost jeho jako blesk a oděv jeho jako
sníh. 4. Pro strach pak jeho zděsili se
strážní 'a stali se jako mrtví. 5, ()de-=
věděv ale anděl pravil ženám: Nebojte
se vyl nebot“ vím, že Ježíše, jenž nkři=
žován byl, hledáte.. 6, Není ho tuto;

vstal, jak byl pravil;

v nichžto slovo óxps'znamená toli co po na

př. 11 Plutar..
(num. “l.) o'tpš edic! Baatle'cog
see— xpóvcw po časech krále, 51,013—
zije šogťííg po

pojdte a vizte

místo, kde položen byl Pán, 7, A rychle
odejdouce řekněte učeníkům jeho, že
vstal, a aj, předchází vás do Galiléy,
tam Jej nzříte; aj, předpověděl jsem
vám, 8. l vyšly rychle z hrobu s bázní
a s radostí velikou běžíce zvěstovat
učeníkům, 9, A hlel Ježíš potkal se s
nimi řka: Zdrávy budte. Ony pak při=
stoupivše chepily se nohou Jeho a kla=
něly se domu, 10, Tehdy dí jim Ježíš:
Nebojte sel Jděte, zvěstujte bratrům
mojim, at se .odeberou do Galiliě; tam
mne uzří,

svátku. Jakkoli překládáme, nemůže se jiná
doba rozuměti leč doba příranní, doba ode
čtyr hodin z rána k hodině páté, což ze slov
následujících: když zasvítávalo na první den
o téhodní, na bíledni jest. Tenkráte tedy při
Šly k hrobu María Magdalská a, ta druhá
Maria totiž Mátl Jákobova, manželka Al=
féova., Jmenuje sv., Matouš tytéž ženy, 0 kte.
rých v před.. k.. v. 61. byl pravil, že uhrobu
zasedly. Přidružily se k nim jiné také ženy
a sice Salóma Mr. 16, 1, a Johanna kromě

jiných ještě Luk. 24, 10. Z rána hned jdou
ku hrobu; vedla je láska a úcta ku Pánu,
jenž jim déle meškati nedala. Stejná láska
a úcta je spojila k stejnému dílu zbožnému.
Přišly, aby pomazání Páně dokonaly Mr. 16.
1. Luk.. 24, l. Vonné věci již sice při za
vinutí těla Páně přičiněny byly do. 19, 40,
ale balsamování to nemohlo dokonána býti,
poněvadž nastala sobota;_v sobotu pak po
celý den odpočinuly Luk. 23, 56., jakož to
zákon Mojžíšův předpisoval Ex. 20, 10.
.d aj, vece dále Matouš, zemětřes veliky/'
nastal, an s nebe anděl sstoupíl. Zemětřes
tu očividně souvisí se sstoupením andělovým
s nebe; značí pak zemětřes vezdy přihytí
neb blížení se moci nějaké Boží, nebo aspoň
moci jménem Božím přicházející Z. 1113, 7.,

]První řecké slovo této hlavy nemálo ne=
snad vykladatelům působilo, což i z českých Sstoupz'l anděl a příšed odvolal kámen, vy—
přeložení viděti, kteráž tu právě velmi od pravuje sv. Matouš. Neučinil toho snad,
sebe odchodna býti spatřujeme. Večer-soboty, aby Kristus z mrtvých vstáti mohl, byl za
jisté z hrobu vyšel zavřenými dveřmi, ka=
na skonoínž soboty, u večer sobotný a jinak
překládali místo to; ano jsou, jenž slova-to mene a pečeti neporušiv, jak při narození
ho dot zhola pominuli ač z latiny překlá svém vyšel ze života Device panenství ine-=
dajíce, kdež výslovně čte se oespere, jak 111. zkaziv. Odvalil anděl kámen, aby všem je=
p. rkp. Mikulovský z leta 1406, jenž čte: na vilo se, že Kristus již vstal a hrobu zane
den téhodne, klerýž zasvietleva se na prvý chal, že vrata smrti a brány předpekelné
den.. Dobře se klade: Na skonánž soboty, Jím prolomeny a dveře nebeské odevřeny
aneb jak bychom přeložiti mohli: Pozdě'hodě a že veškera stráž toho ustřáhnouti nemohla,
v sobotu, jestliže připustíme, že sv. Matouš aby Pán z mrtvých nevstal. Doba a spůsob
to podle obyčeje přirozeného den od východu vzkříšení Páně se nevypravuje, toliko Sklio
slupka čítá, což se přemnohým vykladatev tek sám se cpovídá skrze anděly, jak tam

hlatonš XXVítl, l—líl. ležíš vstav z mrtvých ukázal se ženám,
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nás do Gaiilěy. Jmenoval anděl výše jménem
Ježíše a mluvil o umučení Jeho pro ukázání ,
o kom řeč vede. Nyní nazývá Ježíše lPa:
nem a jeví tím, že i andělé Ho Pánem býti.
uznávají; ukazuje ženám hrobiště a tím do
vodí, že týž Ježíš, týž Pau tu ležel a z mrt
vých vstal. Velí jim říci apoštolům, ževGa-»
lilée se jim ukáže, a tím netoliko andělem
Páně býti se osvědčuje, nébrž ženám i na
ruku dává prostředek, kterak by apoštolé o
stoval radost a oděv radosti nemůže býti pravdě toho, co jim ženy povídají, se před
leč světlý a skvostný, a označoval slávu, svědčili; nebo o tom, že Pán v Galilée se
nám po vzkříšení z mrtvých v nebesích při.. ukáže, nevěděli než jediní apoštplé, an jim
pravenou; rouchem pak slávy světlo jest. samým to byl 26, 32. pravil. Rekně'te apo
U Marka 16, 5, a jinde často slují andělé štolům, a dokládá u Marka: a Petrovi; Petra
mládenci, ještonikdy nestárnou a věčněpro jmenuje před jinými netoliko pro přednost
kvétají, jak život povzkřesný. Anděl nej jeho, nébrž aby tomu zkormoucenému apo—
prve se posadil na kámen Mt. 28, 2., ale štolu srdce dodal, an by jinak se byl štítil
brzo se ukázal ženám po pravici i s ji před Pánem se ukázati, hořce zapřcní svého
ným spoluandělem v hrobě samém do. 20, želeje. Do Galílěy je odkazuje, poněvadž v
12. Luk. 24, 4.
Galilée domov měli a svobodněji s Kristem
]Přibytí andělovo strážníky hrůzou chro= obcovati mohli Zidů se nebojíce; ukázal se
mile, že jako zkřehlí otupěli a mrtvým po= jim. sice v Jerusalémě, ale toliko mimocho=
dobnými se stali., Dan. 10, 8. Těm, jenžto dem a pro potvrzení jich, aby tím ochotněji
nevěru světa představovali, anděl hrozným v Galileo najíti se dali. Posléz jich anděl
a děsivým se ukázal, Pro strach jeho, praví napomíná, aby neopomenuly toho učiniti, co
sv. Matouš, zděsz'lise strážní a stali se jako jim přikázal, a skutečně tak jak pravil vše=
mrtví. Zenám ale přimlouval, aby se nebály cko býti Věřily,an vece: aj já jsem pravil
vam.
a všelijak jich potěšoval.
Ženy ty hned uposlechše z hrobu vyšly
Zeny tyto byly na cestě k hrobu, když
se ty věci, o nichž dosud Matouš vypravuje, a plny svatobázně pro andělské vidění, ale
dály, a tudy nevěděly ani o zemětřesu, kte-. spolu plny radosti pro zjevené a spatřené
rýž se- Golgatou 'obmezoval, ani strážníků, věci, pospíchaly, aby daly návěští apoštolům
jenž po svém zděšení se rozprchli, nezastaly. o tom, co jim. anděl zjevil. Sv. Marek 16, 8.
Když pak k hrobu došly a do něho vstoupily dí, že žádnému nepravily; avšak Slyšeti se
ke spatřování věcí a aby k tomu,jakby Pána to musí o lidech, jež potkaly.. Nebo ještě na
balsamovati mohly, prohlédaly, tu spatřily cestě s Ježíšem sejdouce' se a od něho na=
jsou uvnitř hrobu anděla. Nemohlo býti ji pomenutí obdrževše k- apoštolům se zvěstí
nak, leč že se ulekly; ale to leknutí "jejich se odebraly Luk. 24., 9. Takovým během
jinaké bylo povahy, než tam to zděsení se staly se ženy ty zvěstovatelkami Páněaapo=
strážců; bylo spojeno s radostí, kteráž sice je— štolkyněmi pro apoštoly, aby jak hřích ve—
ště v útrobě jejich jak v zárodč se tajila, šel skrze ženu a tím žalost na svět, tak
ale brzo řečí andělovou propnula se, když nyní radost od téhož pohlaví hlásána byla,
jim pravil: Nebojte se oy. Vy praví S důra Tak sám Pán jim totéž uložil v. 10. zjeviv
zem a ohledem na bázeň a děs strážců hro— se jim, či jak Matouš praví: potkav se s
bových. Nebojte se vy přítelkyně, vy ctitel— nimi, a laska'fě jich pozdraviv a tak o sku=
kyně Páně; nechat bojí a děsí se nepřátelé tečném svém vstá-ní je přesvědčív. Ony pak
jeho, vy ale se radujte, an Pán váš vstal se uchopíte tudyž nohou Jeho radostí a sva-=
živý, nebo vím, že hledáte Pána a všelijak tou bázní jako poraženy jsouce, klaněly se
Jemu úctu svou projevitipílíte. Slovy: Nebo Jemu a držely Ho, jakoby Ho již nijak od
obtuliti nohy
vím, že Ježíše, jenž ukřižován byl, hledáte, sebe pustiti nechtěly. ijouti,
udává anděl příčinu, pročhy se báti neměly. jest znak úcty a lásky, jakož i Sunamitka
1 ukázal jim místo, kde Pán ,ležel a velel, 4 Beg. 4, 17. nohy proroka Eliséa obejmula
aby zvěstovaly apoštolům, že je Pán předejde prosíc, aby přišel a syna jejího vzkřísil.
do Galiléy a tam snimi poobcuje. Dí: Není Tehdy dí jím Ježíš : Nebojte se, jděte, zve-=
Ho tuto, vstalť jak byl pra-víl, pojďte a vizte stujte bratrům f_aním, ať se Ode-beroudo Gali

Luk. 2, 9. skrze anděly podivné narození
Páně se zvěstovalo. Anděl ten kámen odm-»
líc posadil se na něm na. důkaz vítězství
Kristem nad smrtí obdrženého. Byl odín v
roucho světlé jak sníh. a celá tvářnost jeho
skvěla se podobně blesku. Skvostnost ta po=
třebna byla., aby se dokázal býti poslem Bo
žím; byla přirozená, poněvadž andělé světla
ve světle, blesku a září vniternou povahu
svou přirozeně projevují. Nad to anděl zvě

...—..

místo, kde položen byl, Pán. A rychle odešedše
řekněte učňům Jeho, že vstal, a, aj předchází

le'y, tam mne uzří.

Při tom tedy vyřízení na

apoštoly jmenoval poprvé apoštoly brcdřímia
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Matouš nxvnv, vll—le, Porušení strážných penězi,

v apoštolech se vyznamenání toho ovšem | dvě jiné ženy vracejíce se s Pánem se pod
nám dostalo; bratrem se zve netoliko že tkaly Mt. 28, 9.,
"Tak nejobyčejněji nklizují se ty nesrove
Hebr. 2, 14. se přírody naší přiúčastniti rá
čil a v téže lidské přirozenosti opět vstal, nalosti, ač jiní také jiným spůsobem to činí
nčbrž ozvláště, že nám smrtí svou synovství a jmenovitě zjevení se Páně Marii Magda"
]Boží hříchem ztracené opět získal ž. 21,23. léně Mr.. 16., 9. do. 20, Ill—16. za jedno
Jo. 20, 17,
'
kladou se zjevením se John ženám Mt, 528.,
Porovnáme-Ii toto vypravovaní sv. Ma-= 9—10, pravice, že dvě ženy tak se vynechán
touše s vypravováním druhých synoptiků Mr. vají, jak se to při oněch posedlých Gerasen—v
16, 1—10. a Luk. 24, 1—12., shledáme, že ských děje, viz výše 8, 28. Jiné různostive=
ve mnohých okolnostech srovnávají se, ve škeré nepatrny jsou a srovnání jich na oko
mnohých ale různo se rozcházejí, Shodni jest snadno. Tak na př. není neshody vtom,
jsou všickni tři v tom, že o více ženách ke že dle Matouše anděl sedí., dle Lukáše stojí,
hrobu přišlých povídají, že všichni tři ozje= an slovo státi v písmě často jen přítomnost
voní andělskěm a o vedení řeči andělů k znamená Mt. 16, 28. Mín 2, 25. Luk= 7, 38,
ženám mluví. Avšak odchodni jsou od sebe 17, 11. do. 1, 26.
Viděti z toho, že sv. Matouš tuto ku
v tom, že dle Matouše lPán všem oněm že
nám se zjevuje, dle Marka jenom Marii Mag konci svého evangelia velice pospíchaje velmi
dalskě, a Lukáš toho docela mlčením pomíjí.. stručně se nese a mnoho vynechává. Svatí
Matouš a-Marek o jednom, Lukáš o dvou otcově v tom jednohlasně se ohlašují, že prv-=
andělech mluví, v čem mu Jan 20, 12. ina-= něji přede všemi jinými zjevil se Pán matce
svědčuje; řeči andělův poněkud se různí; svojí. Ostatně jsme v prvním verši přeložili
dle Matouše a Lukáše ženy apoštolům zvě šla m. přišla, poněvadž očividně .o nedokoa
stují, co jim ode lPána a od anděla voleno, nalěm ději řeč jest. Vyšly ženy, dokad tma
dle Marka ale toliko Maří Magdalská o zjcý byla a došly k hrobu, an již slunce zchá=
vení lPáně povídá. V tom také nějaká neu zelo či ano se již rozednívalo; tak nejlépe
shoda jest, že u Matouše anděl sedí, ULUk. se vyhovuje těm, jenž tuto Jo., 20, 1. Mr.,
se nalezají zdánlivým odporům.
stojí. Nahlédněme-li posléze do Jana 20, 1., 16, 2.
Máme-li ostatně dotknouti také mravně
tedy jednu Marii Magd.. nalezáme k hrobu
jíti a kn Petrovi a Janovi se vrátiti s ná" stránky, jak to sv. otcové činí, velí se nám
věštím o tom, co byla spatřila; načež Jan a Krista záhy v hrobě a umrtvení svých žá
]Petr khrobu pospíchaií, ona pak sama, když ti dostí hledati s tou láskou, s jakou Magda=
dva apoštolě přesvědčivše seauvěříce odešli, léna z ráje rozkoší světských nevěru pojavši
dospěvši tn zůstala a napřed dva anděly a nyní z hrobu víru a život njíti pílela. Máme
Krista hledati s vonnými věcmi t. j. s mod=
potom samého Pána spatřila.
litbami Apoo. 5, 8. a dobrými skutky Filip.,
To jsou hlavité odchodnosti, v nichžto 4, 8.1; máme odvaliti kámen zarytosti, máme
se evangelisté od sebe různí.
otřásti útrobu svoji památkou soudu Božího.
Leč různosti ty jsou jen velmi tený zá= Zeny zbožné nemohly dokonati pomazání Páně,
voj na obrazu, mohoucí snadně odhalen a an byl již Pán dříve vstal. Tím naznačovalo
odstraněn býti. Dají se ty kostrbatosti takto se, že chce Pán, aby církvi“ choti Jeho a
urovnati. Maří Magdalénská, Maria máti 'Já zvláště chudým v církvi oné pocty, oné
kohova a Salóma přišly ráno ku hrobu, aby mazby a oněch vonných věcí t, j. almužen
tělo Páně pomazaly, na cestě se starajíce, se dostalo. Leč vraťme se k sv. Matouši,
kdoby jim kámen odvalil; přibyvšeku hrobu, jenž dí:
nalezly kámen ten již odvalený, načež Ma
gdaléna tudíž Jo. 20,2. odešla to Petrovi a
ll. Když pak ony odešly, aj něm=
Janovi povědět. Jiné dvě ženy blíže do kteří ze strážných přišedše do města
hrobu vnikly a uzřely oba anděly Luk. 24., oznámili veleknězům všecko, co se bylo
z nichž jeden Mt. 28, 5. Mr, 16, 6. jim vzkří— stalo.

12. l. shromáždivšc se se staro—

šení Páně ohlásil, voleje jim to apoštolům o
známiti. Když tyto ženy hrob byly ostavily, stami a uradivše se pveněz mnoho ' dali
došel Petr s Janem a s nimi Maria Magda— vojákům 13. řkoucez Řekněte: Učeníci
léna, kterážto n hrobu zůstala, an Petr a J eho "v noci přišedše ukradli Jej, an
Jan se bylijoddálili,

Jo.. 20, 1—10. a_do hro—=

jsme my spali, luk A, když se to uslyší

bově jeskyně vniknouc, ony dva anděly spa=
třila, načež se jí Ježíš ukázal do. 20, 15.. od vladaře, my přemluvíme ho a bez=
Mr. 16, 9. Zatím co se ty- věci daly, ony pečny vás učiníme, lži, Oni pak vzava

Matouš XXVlEl, [!$—205).kozeslání

učeniky do celého světa,
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še peníze učinili, jak byli vnančeni. lí již sama přítomnost stráže bez ozvláštní ostra-»
rozhlásilo se slovo to u Zidův až do žitosti a bedlivosti všelikému podniku mrte
volu odníti ve stiíc vejde. Jak velerada
dneška.
Místo když odešly, čte text ř. odcházely
(nogsvoye'zmv) či

šly/.

Leč

různosti

V tom

není, an Matouš vesměs jenom chce říci, že
téměř. že asi té doby v Jerusalémě oznámení
dotčené věci se dále, když ženy tam vrátily
se. Ohlášení to stalo se bez mála nejspíše
tomu knězi, jenž nad stráží levítskou ve
chrámě předek držel; a skrze něho se toho
návěští dostalo také jiným čelným kněžím a
celé radě. Tak někteří vykladatelé věc tu,
jak se domnívají, nejpřirozeněji představují ;
čelnější a přednější kněží .- veleknéžími se
zvali .a plurál (oznámili veleknězům) klade
se, poněvadž skrze jednoho všem ta věc ve
známost přišla.
] shromáždžlmse velefraďa, veřejně-li či
soukromí, těžko rozsonditi 26, 3. n.; nepraví

*

Pilát-a přemluvila a dle slibu strážné vojáky
bezpečný učinila, nikdo nezaznamenal, ani
také nějaké zprávy o tom máme, co Pilát
k výmluvě řekl a jak se k vojákům těm
strážcům zachoval. Bez mála o tom uslyšev
málo dbal o tu nesnáz nenáviděné rady ži
dovské a-veškeru tu věc o své váze ostavil,
Podle ohlášení, jež Pilát do Ríma k císaři
Tiberiovi poslal a na něž se apolegetové,
Justin ap. I. 35. 38. Tertul. 21. a jiní od
volávali, věděl ovšem Pilát, co v té věci
pravda jest:, leč spis ten za podvržený se
pokládá. Vojáci strážní dotčení vyprávěli
všudy: Učenz'cíjeho v noci přišedše ukradli
Jej, an jsme my spali, a přidává sv. Matouš,

že i'ozhlrísilo se slovo to až do dneška. _Vni=

terný odpor té výpovědi samozřejem jest a
již staří naň ukazovali. Spící svědkové! Jest-ť
se leč výsledek rady té.
Někteří ze sta—dz"—liže strážní spali, kterak viděli, že Ježíš byl
ných jenom šli, právě ti, na nichž pořádek ukraden? Jaký to spánek musel býti, když
byl. hrobu strážiti a jimž se tudy strachu nebyl přerušen ani rozvíráním pečeti na kao
a předěsení onoho dostalo; ohrozivše a zpa meni ani odvalováním tak těžkého kamene!
matovavše se došli ke kněžím, poněvadž Pi A odkud by rozprchli strachem apoštolé, jenž
lát je byl pod moc jim vydal 27, 65. Bylo v domech pro bázeň zamčených se ukrývali,
jich snad čtvero, soudíc podle stráže sv. Pe odkud byli by zmužilost vzali? Leč zane
trovi dané Act. 12, 4. Ti strážní připíše-= chejme raděj matností oněch a přihleďme,
vali svoje poděsení hněvu božství nějakého, kterak sv.. Matouš evangelium končí.

jemuž nerádi ustoupili.

I učinivše v tom

pro svou omluvu na místě dotyčném ozná=

lo. Jedenácte pak učeníků odešli

mení, očekávali nálezu; ale ne hned jim
dána odpověď jistá, nébrž na vysokou radu
to vznešeno, kterážto v té nesnází sešla se,

do Galiléy na horu, kdež byl uložil.
jim Ježíš. 17. I uzřevše Ho klaněli
někteří ale pochybovali. 18.
aby co činiti se rozsoudilo. ][ usoudila pod se Jemu;
platiti vojíuy, aby rozhlašovali, aneb aspoň I přistoupiv Ježíš mluvil jim řka: Dána
aby mlčeli, když se tak o nich hlásatibude, jest mi všeliká moc na nebi i na zemi:
že se jim nehoda stala, že totiž an byli oni 19, Jdouce tedy vyučtc veškery národy
zdřímli, učeníci přišli a Kristovo tělo vzali. křestíce je ve jménu Otce, Syna iDucha
To všady oznamovati sobě rada zvláštní píli
svatého, 20., učíce je zachovávati všecko,
dala; sv.. Justin Tryf. 17. a 108.. vyčítá Ži=
dům, že do všech-krajů poslali. muže, jenž což jsem koli přikázal vám; a aj, já s
by o tom yoznášeli, že učeníci tělo Kristovo. vámi jsem po všecky dni až do skonání

ukradli. Rím “celý byl zaprodajný, pravil světao
již Jugurtha numidský král; to tím více pla=
tilo o Rímaneeh v provinciích. Nad to ne
Ze všech zjevení Páně Matouš jedině
šlo tu o povinnost vojenskou, nébrž o sou toliko uvádí, nejdůležitější ovšem, ješte bylo
kromou záležitost nenáviděnýchŽidů; atudy spojeno s ustanovením apoštolátu či s dosa
nám nebude s podivením, že, jak vece sv. zením a potvrzením uěeníků na jich apo
Matouš , strážní vzavše peníze učinili, jak ŠtOISký úřad. Jedenácte učeníků, vypravuje
byla“naučení. Při tom nebylo potíže o vý= sv. Matouš, odešla do Galiley na horu, kdež
mluvu, kterou ohledem strážných před Pi— byl uložil jim Ježíš. I přibyl Pán Ježíš na
látem velerada na se vzala. Mohlo se již tu horu, kam byl učeníky obeslal dříve při
samo držení stráže za“ věc zbytečnou vy některém jiném jim zjevení. se. Byla to
staviti, an zavalen kámen, Kristus co mrtvý bez mála hora blahoslavenství, kdež totiž Pán
probodením skrze kopí osvědčen, pečet při= od blahoslavenství začav byl horskou. řeč
činěnag

mohlo se říci, že za to jmíuo, že

přednášel

5, 1,

Jiní drží horu tn býti Tai—=
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zemštaně i podsvětané; Dí: na nebi a na
zemi, "aby ukázal, že všady vládu má, i v
říši nebeské, jenž v bezpečí a jistotě trvá,
i v říši zemské, co teprv duchovním během
od apoštolů vybojována býti má..
Tuto tedy dobytou moc přenáší na apo—
štoly, tím přenosem na ně spolu povinnost
skládaje , aby národy veškerý křestem a
naukou mu podrobovali, což tím spíše se
potvrzení apoštolátu, měla dokonati, kterou jim povede, poněvadž On do skonáni světa
dilo to po všechny doby se na světě svěže toho se svou milostí při nich bude. I vece:
a ŽlVOudržeti mělo,
Jdouce tedy vyučte veš/Gery národy. Praví
Kdy se to dáio, ve který totiž den z „tedy“ a udává výsledek a vývodek z pře—
oněch otyryceti, za kterých Pán s učeníky dešlěho: Poněvadž veškerou moc mám, tedy
obcoval„_těžko určití.. Jisto, že se to dále- po vás mohu vyslati a přikázati vám, abyste
onom Páně do. 20, 24., se Tomáši a jiným vyučili veškerý národy a mohu vám všeli=
apoštolům zjevení a po onom jich do Gali jak přispívati, abyste úřad svůj s doufanli
ley pribytí, o němž vypravuje sv. Jan Jo. vostí konávali. Ta souvislost panuje mezi
21, L nn. ]Byla to bez mála předposlední těmito a přodešlými slovy, ačkoli spojka oíw
schůze Páně s učeníky; poslední zajisté dála igitur, tedy, nečte se v rukpp. AEFG. ani
se na hoře Olivetské u Jerusaléma, an z té Sinajském a tudy v řeckých vydáních vypou—
hory na nebesa vstoupil Luk.. 24, 50. Act. Ští se. Prayí Pán, aby Šli do celého světa,
netoliko k Zidům a k ovcem israelským,jak
El, &. Mimo jedenácte apoštolů -— an Jidáš
dříve velel 10, 5. 6. Tak poroučí jim jižjiž
již za své vzal ——bylo tam bez mála ]LOor,
15, 6 _n_n.pět set učeníků, znichžto -—-čemu do nebeské říše odebrati se a vládu na nebi
se dlvitl nemůžeme -— někteří pochybovali, ujíti hodlaje., Učte, vece, národy eeškery,
tuto Pána poprvé videu-ce a sice v postavě učiňte je učeníky mými a sice (čímž uka
poněkud odchodné, totiž v těle oslaveném. zuje spůsob, jakým by je měli učněmi uči=
Tak slovo pochyborali se obyčejně béře. niti) křestžceje ve jménu Otce, Syna i sva=
Sv, Chrysostom vykládá, že nepochybovali tého Ducha. Aoristickě participium „Banda
o vzkříšení Páně, něbrž jenom ' o tom, zda came dle BD. stejnodobé jest s imperativ-=
postat ta, jenž se jim proměněna a v té o ným aoristem yaůirzsóďats; leč“lépe čtou v
slavě ukázala, skutečná jest osoba a sku— praesentě Baneíš'owec dle AEfg a Sinajského.
tečně Ježíš čili toliko přelud nějaký; až po Sám aorist v participiu může se vlastně brá
tom přistoupit; k nim Ježíš je o skutečném ti a přeložiti pokřestivše je, an se člověk teprv
svem tuto bytování přesvědčil. Ještě jiní křestem učněm Páně stává. Ve jménu t. j.
spatřují ve slově pochybovali za dávno mi se vzýváním (při křestění) a vyslovením jmen
nulý cas je majíce, nějaký mimochodový do těch přeposvátných; ve jménu t. j. pln0m0=
klad a dostavek toho, co se dříve bylo dále, censtvím, vrchmocí, poněvadž moc ku kře=
že totiž byli druhdy pochybili někteří a že stu a působení jeho ode nejsvětější Trojice
nehned a nelehko všickni byli uvěřili. Leč _ ochodí' : ve .7"měnu t. '. na 'méno *: na v zná
výklad sv. Chrysostoma zdá se nejlépe ke vání nejsvětější Trojice, jakož jenom tomu se
spojitosti přiléhati.
uděluje křest, kdož napřed vyzná víru tu v
Pravil pak ]Pán: Dafna jest mi veškeren prvotně tajemství víry a spolu připoví podle
moc na nebi i na zemi. Měl Pán moc a ní život spravovati, 'll'o značí slova ve jménu
slávu před ustanovením světa Jo. 17, 5. a či ř. si; 7:6á'v'ona, nejméno, ve jméno prostran—
co tvůrce měl neobmezenou moc nade tvora ný význam majice. Voda činí látku svátosti
stvem do. 1, 10., ale tu nemluví o té nad. křestu, tvar svátosti té činí slova ta, jimiž před
časové moci své, nébrž jak ze slova dána mět víry, hlavitá nauka a moc i síla, jakou
jest mně vysvítá, mluví o moci získané a křest apůsobení svého dosáhá, se vyjadřuje.
dobyté Fil. 2, 7. a skutky, zvláště pak smrtí Od nejstarší doby slova ta stanovila formu
svou, došlé. Zásluhami svými dosáhl moci při svatém křestu, jak již svědčí sv. Justin
na nebi a na zemi Col.. 1, 20.; poněvadž vše Ap. I, 61.. a slevy těmi hráz proti všem
cky lidi drahou cenou ][. Petr 1, 19. vykou— novoukám spůsobena byla. Jméno v singu—
pil, tudy měl moc celé člověčenstvo do své láru dle sv. otců jednu bytnost značí a' tři
říše, do církve svojí, povolati a své moci je osoby v bytnosti té se výslovně rozlikují.
Kdo ale učeníkem Kristovým jest, jím
podrobiti a Filip. 2, 9. 10. dáno mu jméno,
skrze křest učiněn byv, ten musí. v Krista
že ohýbati- mají před Ním kolena nebeštaně,

bor; ještě jiní marně vtip natahují, aby do—
kázali, že Galilea zván-o severné těmě hory
Olivetské; marně díme, an písmo jen 0 km
jing Galilejské ví. Dále se to v Galilée kra
jině, vlasti apoštolů, zemi divů a zázraků
Paně, aby odtamtud nové símě vzešlo a v
mohutný strom vzrostlo, kdež první jeho pu—
ceníva klíčení se započalo. V Galilée, kde
zapocato dílo Páně, tam se hlavitá část jeho,

Řešené
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se obléci Gal. 3, 27. a zachovávati všecko,
cokoli Pán přikázal. Tudy velí ]Pán vyučo
vati lidí: zachovávat—ívšecko, což jsem koli
přikázal vám. Není zajisté pouhá víra spa—
sídlem člověka, nébrž nevyhnutelně zacho—
vávání vůle Boží se k tomu postihuje. Dít
Pán výše Mt. 7, 215 Ne každý, kdo mi říká
Pane, vejde do říše nebeské, nébrž kdo plní
vůli Otce nebeského.. Křest ale předchází, po
něvadž milosti potřebí, aby člověk život sva
tý vésti mohl., Di: všecko zachovávati, po
něvadž člověk cel a všechen se Kristu od
dati má, chce-Ji spasen býti. Nedí pište,
nébrž učte, kažte a tudy církev není na pí—
smu, nébrž na kázaní slova Božího založena,
ano písmo samo., jenž potom psáno bylo,
podle epolny či pravidla kázaného a v cír
kvi chovaného slova měřeno, vykládáno a do
plněno býti musí.
A poněvadž ani jednotlivec sám ve sva
tém životě prospívati, nad to pak církev se
shromážditi nemůže, leč by Kristus milosti
své uštědřil, tudy praví: Alj já s ta'-mí jsem
až do skona'ní světa; já vás opatrovati budu,
budu vám pomáhati., nestateč vaši sílití, vás
vésti a říditi, já s vámi ustavičně v ducho'
vní spojitosti zůstávati budu. 'JL'akPán ne—
ustále nevidomým spůsobem při církvi a v
církvi s celou bytností svojí přítomen ostá
vá; zůstává při ní co kněz v nejsvětější svá—
tosti s tělem a krví svou, zůstává v ní co
učitel s Duchem svatým a uvádí ji ve vše—
likou pravdu Jo.. 14, 16.; ostává s ní co
král se vší svou mocí, chrání a brání jí proti

nápastem vrahův a provodí v ni “zázračnou
vládu svou., Tudy církev nikdá zblouditi
nemůže. A to činiti, s církví svou zůstávatzi
bude Pán až do skona'nž světa t. j. do dne
soudného, když církev bojující přejde v cír
kev vítěznou v říšiblaženosti ačasnost změní
se na věčnost. Slovo až nevylučuje budou-=
cnosti od předešlé povahy, aniž chce Pán
říci, že po skonání světa s apoštoly a s ví=
tězilou církví zůstávati nebude. Pán v říši.
nebeské tím úžeji, blaženěji a tajemněji s
dobytou a spasenou církví spojen bude, tam
vlastivě a dokonale buda Emanuelem naším
Jes. 7, 14, Di pak přece: až do skondná
světa, poněvadž potom jiným spůsobem se
svými bude, když již nebudou bojovati, nébrž
s Ním kralovati.
Podivné se mnohým býti zdá, že sv.,
Matouš evangelium své tuto končí 0 na nem.
bevstoupení Páně neklade. ]Leč věc hlavitá
jest Z mrtvých vstámž Páně, to jest Základ
veškeré naší víry a kdyby Kristus nebyl z

mrtvých vstal, veskera víra naše by mama
byla IL.Cor. 15, 17,3 vzkříšením dokázal se

Kristus býti Synem Božím Rom. l, 4. a oo
všem na nebevstoupení Jeho samo sebou se
rozumělo. Tudy sv. Pavel tak často ku z
mrtvých vstání Páně se oduášeje jedenkrát
jenom 1. Tím. 3, 16. nanebe vstoupení Páně
dotýká. Počal Matouš s pozýváním do nebe
ského království

skrze Jana Křestitele,

clo—=

konává voláním všechuěch národů ku přiú=
častnění-se říše nebeské skrze křest; v Ga“
lilée. začal, v Galilée dokonavá.,

