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Předmluva.

Neocenitelným pokladem, jejž nám zvěčnělý Sušil zůstavil, jsou zajisté
komentáry k epištolám sv. Pavla. Nejeden z exegétův cizojazyčných nám dobrý
výklad evangelií zanechal, co však se listů Pavlových týká, není počet komentárů
k nim příliš veliký a v tom nemnohu ještě méně takových se čítá výkladův,
kteříž by všem požadavkům vědy biblické úplně vyhovovaly. Z té příčiny za
chloubu literatury theologické v jazyku českoslovanském pokládáme tento komen
tár Sušilův k epištolám sv. Pavla apoštola, i máme za to, že se v tomohledu
sotva který národ sousedný dílem hlubokomyslnějším vykázati může. Uvažování

toto stalo se nížepsanému výboru podnětem ku společnému usnešení jednohlasně
učiněnému v ten smysl, aby se bez přestávky u vydávání Sušilových komentárů
pokračovalo, ač již také některá díla z jiných odborů theologické vědy výboru
byla v rukopise zaslána a jiná opět nabídnuta od vlasteneckých pp. spisovatelův,

Ješto lonský podíl spoluúdův čítal toliko 18 a půl archu, uznal výbor
nutnou toho potřebu, aby letošním rokem kniha většího objemu co podíl ustano
vena byla. Tudíž zahrnuje tento I. díl listů Pavlových

epištoluk. Římanům,.

epištolu I. ku Korintanům,

epištolu ZI. ku Korintanům,
vwova

tré tedy nejzávažnějších a spolu objemem svým nad ostátní vynikajících listův.
Péče o náležité a správné vytištění díla svěřena byla se strany výboru týmže

censorům jako lonského roku. Že však suppl. prof. Dr. Jam Velhartický záhy
z jara 1870 používaje stipendia universitního nastoupil vědeckou cestu do ciziny ,



aby nejslovůtnější fakulty theologické blížeji seznal, nebylo mu možno leč jen ku
části letošního spisu pomocnou ruku přičiniti a tudíž prof. Dr. Klement Borový
řízení tisku převzal tímtéž, jak už v loni naznačeno, spůsobem, že totiž převzácná

práce Sušilova až na opravy neb doplňky, jimž vyhnouti lze nebylo, zcela ne
tknutou a nezměněnou zůstala.

V Praze, na den sv. Václava 1870.

Výbor Dědictví sv. Prokopa.



Svatý Pavel a listové jeho.

I. K největším duchům všech věků pa
tří bez odporu apoštol sv. Pavel, učitel a
osvětitel národů. Byl on rodem z Tarsu,
znamenitého města v Cilicii (act. 22, 3.), ale
pocházel z hebrejské rodiny kmene benja
minského (Fil. 3, 5.), která prý, jak tradice
nedosti osvědčená praví, z Giskaly města
galilejského do města dotčeného v Cilicii se
přestěhovala. Byly v Tarsu školy učené, v
nichž mládež ve všech naukách řeckých se
cvičila a školy ty měly pověst veledobrou,
tak že se učilištěm athenským vyrovnávaly,
jak o tom již Strabon pověděl (Z. 14, 5,
13.); ale zda Pavel v těchto školách cvičen
byl, o tom nesnášejí se spisovatelé a kriti
kové. Jednak prý byl rozdíl mezi školami
tarskými a athenskými ten, že do Athen se
cizinci hrnuli, v Tarsu ale tuzemci a tudo
movci syny své do učilišť mudrců posýlali,
kteří nápotom co učitelé se po rozličných
krajinách rozbíhali. Nejedni táhnouce se k
místům, v nichž apoštol výrokův řeckéhospi
sovatelstva užívá, jakož jsou I. Kor. 15, 33.
z Menandra o zkáze mravů zlořečmi, Act.
17, 28. z Aráta o pokrevenství našem s Bož
stvím, Tit. 1, 12. z Epimenida o zlých mra
vech Kréťanů, praví, že apoštol náš záhy s
velkomuži řeckých uměn se sbydlil, o čemž
prý sám sloh jeho řecký svědčí. Jiní naproti
tomu ukazují na to, že rodiče jeho zuby
nehty se přísného židovství přidrželi, v Tarsu
městě ponejvíce řeckém hebrejskou řeč za
chovajíce a farisejského řádu pilně střehouce
a tudy syna svého do pohanských škol posý
lati nepospíchajíce. Výrokové čerpaní ze spi
sovatelů řeckých dotčených prý vůbec známi
byli co přísloví v obyčej vzatá, sloh jeho
přece není sloh Filóna a Josefa Flavia, Židů
řecky cvičených, nébrž vzat jest z obyčejné
v obchodu s Reky mluvy; k tomu jde, že
se apoštol (Act. 22, 3.) výslovně projadřuje,
ze v Jerusalémé u nohou Gamaliela vypě
stován byl. Jistě záhy za mládí svého při
byl do Jerusaléma, snad již v jedenáctém
roku věku svého, ješto s desátým rokem po

Svaty Pavel,

čínal se pacholík židovský mišně t. j. tradi
cem starým v zákoně nepsaným přiučovati,
v třináctém létě již celý zákon zachovávati
přinucen bývaje. Bez mála starší sestra jeho
v Jerusalémě provdána byla, a Savel, jak za
mládí po hebrejsku sloul, u nívychován byl;
tak aspoň souditi můžeme z události té, že
sestřenec jeho (či synovec, Act. 23, 16. nn.)
se v Jerusalémě nachází, jehož apoštol je
dnou k službě použil, ač litovati musíme, že
dalejších zpráv o tom jinochu jakož o celé
rodině Pavlově postrádáme. Nevíme zajisté
ani v jakých okolnostech otec jeho se nale
zal, ani to nám jasno není, zda Pavel již za
mládí dvojího jména dle tehdejšího u Židů
zvyku nenosil, jednoho hebrejského a do
mácího, přespolního druhého, aneb-li teprva
dle náhledu Jeronymova hebrejské jméno své
Savel na jméno Pavellatinskořecké přeměnil.
Ale i to pravda jest, že rodina jeho nebyla
bez zámožnosti, ješto i právo měšťanstvířím
ského měla, jehož Pavel nápotomk dobrénrů
víry křesťansképoužil. i

V Jerusalémě se Savel docela studiím
zákona oddal a vynikal mezi vrstevníky svými,
jak sám vyznává (Gal. 1, 14) hoHivostí pro
ustanovení zákona a ústné jeho výklady. Po
nořil se do podstaty zákona celoů vroucno
stí a hloubí ducha svého a o božském jeho
původu přesvědčen jsa, všady průchod jemu
zjednati žádal mezi krajany svými, tím více,
an právě nyní Zidé, a on s nimi, brzkého
oslavení zákona a zařízení říše israelské oče
kávali. Tudy prudkou nenávistí zahořelproti
té, jak se mu zdálo, nové sektě, a poznav z
řeči sv. Stěpána, jíž bez mála přítomen byl,
že z křesťanství čirému Židovství největší ne
bezpečenství nastává, všelijak o jeho vyko
řenění zasaditi se ustanovil. Zákon byl pý
chou a slávou Zidův a bez mála nikdy ne
bylo v očích Israelity větším zločinem od
něho odstoupati. jak nyní, když pod Rímany
docela politický život ztratili. Když kame
novali Štěpána, netoliko z blízka přítomen
byl, nébrž také oděv svědků, jenž Štěpána
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9 Šv. Pavel a listové jeho.

kamenovati měli, pod ostrahu svou přijal,
aby tím krutěji a svobodněji hrozné to dílo
provésti mohli. Ale vida, že tím činem snahy
křesťanův zaraženy nejsou, vcházel do domů,
kdež křesťané bydleli, a mocí se opatřiv, je
násilně do vězení uvlékal (Act. 8, 3.). A
když pro takové pronásledování z Jerusaléma
se rozprchli vyznavači Páně, slyšeSavel, kte
rak v bezbydlí svém Kristu Ježíši nejenom
věrni ostávají, nébrž víře v něho prostran
nější obor vymáhají, hlásajíce ji na cestách
svojich, vymohl sobě plnomocenství do Da
mašku od synedria čili od hlavy jeho vele
kněze, aby také tam křesťany pronásledovati
a je hubiti mohl. Zukrutněl proti vyznava
čům Kristovým z horlivosti pro zákon, tak
že nejeden křesťan s pochvalou jeho na smrt
odsouzen a nejeden jménu Páně se rouhati
přinucován býval.

Ale nemělo to jeho proti křesťanům
záští věčně trvati. Jakkoli proti církvi Páně
zuřil a soptil, jednak pronásledování jehoz
nějakého podlého úmyslu, ani z přirodilé
tvrdosti a ukrutnosti nepocházelo, nébrž z
vroucné pro zákon Mojžíšův horlivosti, bez
něhož, zdálo se jemu, národ židovský zhola
obejíti se nemůže. Proto se sklonilo k ně
mu milosrdenství Boží, poněvadž z nevědo
mosti v nevěře jménu Páně se protivil (I.
Tim. 1, 13.). Na cestě u samého Damašku
oslavený Kristus se mu ukázal a v pravé
poledne oslepivá záře jej obstihla a hlas dal
se mu slyšeti s hůry jazykem hebrejským:
Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ? I
uzřel Ježíše před sebou, a chvěje se tázal:
Pane, kdož jsi? Já jsem Ježíš, jehož ty pro
následuješ. Ale povstaň, nebo proto jsem
se ukázal tobě, abych tebe uchopil a učinil
sluhou a svědkem těch věcí, které jsi viděl
a kteréž ukáži tobě. Z divu toho oslepl Sa
vel a průvodcové jeho jej do Damašku vésti
musili, kdež po tři dni nejedl a nepil, až Ana
niáš dle velení Páně k němu přišel, ruce na
něho vložil zrak mu tím navrátě a mu velel
pokřestiti se dáti, aby hříchové jeho obmyti
byli. Tři ty dny postu a rozjímání přispěly
nemálo, že milost Boží k němu průchodu
nalezla; šalby a omamy, jimiž opleten a 0
poután byl, spadly s mysli jeho, místa pro
rocká o Kristu mu ojasněla, víra v Krista
Ježíše se ujala a celou bytost jeho prostou
pila, veškery mohutnosti ducha jeho si pod
činějíc; domnělá ze zachovávání zákona do
stihovaná spravedlnost v nic se obrátila a
povědomosti hříchu ustoupila. Poznal tu, že
dráha jeho, kterou se dával, bludná byla, a
pokání čině vyznal se prvním hříšníkem býti
(T. Vim. 1. 15.). naněvadž církev Boží pro

následoval. Nescházelo na marných pokusech
z události té vněšné postup nějaký vniterný
učiniti a tak povahu jeho z kořene promě
niti. Vniterná prý půtka jemu samémuskrytá
pudila jej. Kdyby dosti živou byla půtka ta
bývala, nebyl by zamlčel ji Pavel. Ale ješto
událost ta třikráte se ve Škutcích apoštol
ských vypravuje Sk. k. 9, 22. a 20. a ješto
Pavel I. Kor. 15, 8. úsilně se k té události
co nade vši pochybnost vyvýšené táhne, na
stejnou míru s jinými apoštolům učiněnými
zjeveními Páně ji klade, všeliký pokus takový
marným a ješitným ostati musí. Rozhodla
událost ta pro veškery časy života jeho. Od
této doby jiným stal se člověkem. On ne
stal se jen učeníkem Kristovým, nébrž jemu
se podrobil docela v službu, jím se ovládati
a vésti dával. Bytí jeho docela s Kristem
srostlo, nauka Páně v krev se mu takořka
proměnila a myšlení a památka na Krista
tak se duše jeho přitkla, že nijak se od
něho již neodlučovala a neustále jej sprová
zela. Ale při vší bezpečné jistotě příhody
té zázračné doba její nejista jest a od léta
33. až do léta 42. není roku, do kteréhožto
by se obrácení Pavlovo nebylo kladlo; nej
obyčejněji se obírá 1. po Kr. 36 aneb 31,
tak že nápotom cesta jeho ke sněmu apo
štolskému Gal. 2, 1. Act. 15, 2. do léta 51

-po Kr. připadá.
Počal tudíž Krista v Damašku samém

hlásati; ale ovšem Židénesnesli dlouho od
padlce mezi sebou, a Savel odebral se do
Arabie, jak Gal. 1, 17. sám vypravuje, ne
tak aby tam kázal Krista, jak raději aby na
poušti se na rozjímání dal a na svůj úřad,
k němuž ho byl Kristus povolal, se bedlivě
připravoval, ješto i druzí apoštolé pod sa
mým dozorem Páně se kúřadu apoštolskému
ustrájeti museli a sám Pán před nastoupe
ním veřejného života svého ještě i po kře

neustále až do třicátého léta svého v útají
prožil. Když ale Pavel z Arabie po něja
kém čase vrátiv se opět v Damašku Krista
hlásal, nevidělo se Zidům to drahně snášeti,
nébrž ukládali o život jeho. I přivedli ná
městka krále Aratova na stranu svou, jenž
ho stíhati dal, an zatím Zidé bran města
veškerých ostříhali, aby jim vyváznouti ne
mohl; leč v koši jej spustili věrcové v Da
mašku se zdi a tak ušel rukou vrahů svo
jich (II. Kor. 11, 32. Act. 9, 23.). Nyní
poprvé po svém obrácení se podal do Jeru
saléma (Gal. 1, 18.), aby uviděl Petra; ale
nikdo mu tam nechtěl důvěřovati, až Barna
báš jej u apoštolů uvedl. Začal tu horlivě
Krista kázati v městě, kdež byl tolik proti
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církvi Boží učinil, domnívaje se, že tím spíše
jemu zapřísáhlému druhdy křesťanův vrahu
je přesvědčiti a na víru obrátiti se povede.
Leč ti, kteří druhdy Štěpánovi nejvíce od
pírali a smrtí jeho vinni byli, o bezživotí
jeho střáhli, tak že pobyv v Jerusalémě ne
déle než patnácte dní do Tarsu města rod
ného se odebral, byv k tomu ode Pána vi
dem (Act. 22, 18.) pobodnut. V listě ku
Galatům dovolává se toho (Gal. 1, 11.), že
do Jerusaléma nešel proto, aby něčeho o
pravdách křesťanských místněji se dověděl,
nébrž jen proto, aby předního z apoštolů,
jimž Kristus stádo svoje pásti poručil, Petra
poznal a s ním se domluvil; nepotřeboval
on ani nějakého ve víře doplňování, ani ně
jakého od apoštolů jiných osvědčení, ješto
od Krista mimořádným a zvláštním během
za apoštola vyvolen byl a od něho viděními
věcem víry byl vyučen (Gal. 1, 12.), od žá
dného apoštola v té straně nic nepřijav (Gal.
2, 6.). Ze hluboké vnikání v podstatu víry
a vyrozumění výrokům Starého Zákona z
toho zdroje se apoštolovi prýštilo, tomu
snadno místa podáme; ale otázka tu jest,
zdali také historická stránka víry křesťan
ské zjevením Páně mu ve známost vešla čili
v té straně také z podání apoštolů nějakých
vědomostí došel? Pavel i při věcech tako
vých, kteréž do oboru dějinného zasahují,
jako na př. ustanovení velebné Svátosti (I.
Kor. 11, 23.) na poučení od Pána samého
se odvolává; ješto ale ze života Páně ne
jedny věci z obcování se křesťany známy
jemu byly, musíme vyznati, že tu dokonale
určiti, čemu z ústného vypravování od apo
štolů a čemu ode Pána vidy se naučil, nijak
nemůžeme; ovšem ale jisto, že podstatu
nauky Páně, o vzkřesu, o ustanovení svá
tostí, o ospravedlnění ze zjevů a výskytů
Pána čerpal, jenž se mu nejednou byl uká
zal a kterými jemu hlubší náhled do tajem
ství Božích otvíral, jak se mu byl zamluvil
(Act. 26, 16.).

Jak dlouho v Tarsu bydlel, mnohem-li
více než rok, nemůžeme povědíti, poněvadž
ani písmo ani tradice o tom nevyučuje. Apo
štolem on sice byl, ale dosud trvala doba
přípravy pro něho a ješto prvoapoštolé po
tři léta s Pánem životně chodíce připravo
váni byli, musel on, jenž s Pánem toliko ve
videch někdy a zřídka obcoval, tím déle u
strájen a připravován býti. Již ale nastala
doba, v níž celého a úplného vykonávání
apoštolského úřadu se mu dostati mělo. V
Antiochii, městě syrském, kdež se nejvíce
řecky mluvilo, bylo se křesťanství nad oče
kávání rozšířilo a z Jerusalémá poslán tam

Barnabáš, aby církev tam zřídil a spravoval.
Po nějaké době, když se mu otvíralo pole
činnosti nad nadání prostrannější, viděl se
býti nedostatečným ku podnikání prací ta
kových a poznav, že jediný muž, jenž těm
potřebám vyhovéti může, Pavel jest, připojil
jej k sobě, z Tarsu do Antiochieho přivedev.
Tu tedy společně se namáhali na roli Páně
a církev tamnější zkvétla nade všejiné církve,
až i jméno křesťanů vyznavačům jejím tuto
povstalo. Když rok uplynul, odebrali se Bar
nabáš a Šavel do Jerusaléma nesouce pod
poru pro schudlou a pronásledovanou prvo
církev tuto. Tam Sice neochábla nenávist
proti ochudlé církvi té, ale Židé nyní málo
pamatovali na ni, od Kaliguly císaře příkoří
snášejíce a v strachu, aby jim do chrámu
vlastní sochu svou nepostavil, neustále se
nacházejíce. Ovšem Heródes Agrippa I. králem
se stav hleděl církev Boží všelijak zničiti,
ale po smrti jeho přestalo fo pronásledování
a církev Páně se ve svaté zemi svobodněji
rozvíjela. Jednak Barnabáš a Pavel se tehdá
nedlouho v Jerusalémě pozdrželi, ač ani ne
víme, ve kterou místněji dobu to jejich tam
pobývání připadá, bez mála 1. 42.

Ale již měla přípravná doba u Pavla
konec míti a apoštolství jeho mělo dojíti ve
škerého šírého rozvoje svého. To se nejpří
hodněji dálo v Antiochii, kdež křesťanství
židovského svého obalu se sprostilo, aby tím
valnějiakřepčeji po celém prostranství šírého
světa římského se podávati mohlo. Byli v
Antiochii proroci a učitelé a Duch svatý velel
jim bezpochyby vniterným, avšak od některého
aneb vícera z nich vně pronešeným nad
chnutím: Oddělte mi Savla a Barnabáše k
dílu, k němuž jsem je povolal. Postivše se
modlili se nad nimi a složili na ně ruce; a
byl obřad tento pro ně tím, co pro staroapo
štoly seslání Ducha sv. na letnice, skutečně
byli uvedeni v celé působení úřadu apoštol
ského a dary k tomu potřebnými opatřeni.
Nebyl Pavel třináctým apoštolem, nebyl ně
jakým zástupcem v řadě prvoapoštolů, ani
po smrti apoštola Jakoba místo jeho ujav,
nébrž on činí počátek nové řady.Takto jenom
může se po boku postaviti Petrovi. Odtud
již Pavel počal vítězně apoštolovati a sv. Lukáš
trojí cestu apoštolskou ve Skutcéchznamená,
kterou veleapoštol ten z Antiochie předse
vzal. Při prvé cestě jeho se Barnabáš k němu
připojil, aby jednota s prvoapoštoly zjevna
byla. Všady se dříve obraceli k Židům, aby
tito neměli příčiny stěžovati sobě, že nějakou
měrou jich zanedbáno ; synagogy jim všady
otvíraly se a v nich nejsnadněji s přišelci
či obrácenci z pohanstva se scházeti a v€
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svazek s nimi vnikati a tak sobě most ku
pohanům samým strojiti mohli. Vyšli oni asi
leta 45. a po čtyry léta aneb více či méně
procházeli ostrov Cyperský a jižné krajiny
Maloasie, Pamfili, Pisidii, Lykaonii. Na Cypru
ostrově získali víře Sergia Pavla prokonsula,
a Jeronym má za to, že dle této pro Krista
kořisti Pavel jméno svoje Šavel změnil, ač
jiným lépe se vidí, že hned od kolébky obojí
to jméno nosíval; hypothesu tu vtipnou, dle
níž Pavlem se po svém obrácení, po hebrej
sku co stvořenec, učiněnec (595) nazval, co
nedůvodnou zamítnouti musíme. Měli tento
kráte Jana Marka ve svém průvodě, kterýž
ale zastesknuv sobě je v Perze městě opu
stil a do Jerusaléma se vrátil. Všady stejně
sobě vedli pohany do lůna církve Kristovy
bezprostředně přijímajíce; všady téměř stejný
osud podstoupili, že z pohanstva nemálo obrá
cenců získali, an Židé pořídku se ku Kristu
hlásili a obyčejně pronásledování proti apo
štolům v každém městě střápali. Leč pře
se všeliké ty svízely ve všech městech by
tedlně církev založili a všady jim presbytery
představili. Takto se vítězně do Antiochie
vrátiti mohli tu si odpočinouti hodlajíce,
Act. 14, 27.

Ale museli tu déle pobyti a nehned mo
hli se na novou žeň mezi pohany pustiti. Zi
votná tu povstala otázka v lůně církve Boží,
ana část Zidokřesťanů považovala to bez
prostředné pohanů do církve přijímání co ně
jakou křivdu zákonu Mojžíšovu činěnou a co
pohrdání ústavami jeho svatými. I přiloudili
se do Antiochie takovíto pro starý zákon
horlivci a hlásali, že nikdo, nezachová-li před
pisů Zákona Starého, spasen býti nemůže.
Nešlo tu o rozené Židy, jimž po celý čas
až do konečného vyvrácení chrámu Jerusa
lémského volno bylo zákon ten zachovávati,
jakož jej apoštolé všickni, Pavel neméně než
prvoapoštolé, zachovávali, mezi Zidy žijíce.
Ale horlivci ti z Jerusaléma do Antiochie při
bylí pohanokřesťanům spásu vypověděli pra
více (Act. 15, 1.): Nedáte-li se obřezati,
nemůžete spasení býti. Byli horlivci ti přís
nější, než tehdá obyčejný náhled sebou nesl,
ješto proselytům brány, jak slouli, takového
předpisu se nedávalo. Vidělo se horlivcům
těm bez mála, že již s pohany se dále shovívati
nemá, nébrž že kdo spásy hledá, kromě víry
v Ježíše co Krista také veškeren zákon za
chovávati povinen jest, an jenom takto je
dnota v církvi udržena býti může. Pavel tedy
a Barnabáš s některými průvodčími, mezi ni
miž Titus, do Jerusaléma se vydali, aby otázku
tu veledůležitou a životnou o zachovávání

starozákonného fádu na prvoapoštoly vznesli.
Na veřejném sněmu, kterýžto sešel se, Petr
náčelník ujal první slovo a vyjádřil, že ta
kovéto zákona starého na pohanokřesťany
vzkládání řízení Ducha svatého se protiví,
ješto přijetí bezprostředné do církve Boží
od Ducha Božího rozličnými dary pohanům
těm ku Kristu bez obřízky přešlým uštědře
nými potvrzeno bylo. Přistoupil k úsudku
tomu i Jakob apoštol, bratr Páně a biskup
jerusalémský, jenž pro svou osobu nejpřísněji
předpisů starozákonných ostříhal, od něhož
tedy nějakého odporu nejeden se obával. I
vynesen byl nález, aby se křesťanům z po
hanův neukládalo břemena žádného, leč aby
pohanských hostin obětných, požívání krve
a udáveniny a smilství se varovali. Smilství
jmenovali zvláště, poněvadž ta nečistota pleť
ská mezi pohany za nejetnou slabotu se vá
žila a apoštolé se obávali, aby něco z ná
hledu toho u křesťanů z pohanstva nebylo
ulíplo; tři ostatní předpisové byli potřebni,
ješto Zidé a také židokřesťané věci takové
za ohavnost měli a na nich se uráželi, tak
že by bez takového předpisu nebyla mohla
mezi žido- a pohanokřesťany láska a jednota
obstáti. Ještě na témže koncilu, ale v sou
kromých poradách jednalo se o uznání zvlášt
ního a neodvislého apoštolství Pavlova, jak
z Gal. 2, 1. nn. viděti. Prvoapoštolé schvá
lili spůsob, kterým sobě Pavel mezi po
hany vedl, vešli s Pavlem a Barnabou ve
smlouvu a uznali, že Pavel vyvoleným ná
strojem jest pro získání pohanů a podali sobě
pravice na důkaz přízně a přátelství. Ná
lezové ti sněmu jerusalémského zvláštním
výnosem oznámení byli církvem dílem pro
jich potřebu, dílem pro úpravu chováníse jich
v té příčině. Jednak se Pavel ve svýchlistech,
kdež o věcech sněmu toho mluví (Gal. 2, 1.
Kor. 8.), netáhne k nálezům a ustanovením
o něm, ješto v obojím listě mu běželo o to,
aby neodvislá důstojnost apoštolátu jeho se
uznala. Nechtěl ani Galatům, jenž strany
obřadů St. Z. zbloudili, ani Korinťanům,jenž
o pokrmech obětných se ho tázali, ukazo
vati na jinorodý jakýkoli nález, ješto vlastní
slovo jeho, co apoštola Kristova, jim dosti
váhy míti muselo. Když pak z Jerusaléma
odcházel, provodili ho a Barnabu proroci je
rusalémské církve co vyslancové, z nichž
nápotom Silas v Antiochii po některý čas
pobyl, ale brzo s Pavlem druhou cestu mis
stjskou vykonal.

Měli sice Pavel a Barnabáš úmysl spo
lečně tu oběžnou cestu ku shlédání, skou
mání a potvrzení církví založených podnik
nouti; leč pro povstalé mezi nimi za příči
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ňou Markovy choulostivosti při prvních ce
stách vyjevené nedorozumění, odloučil se
Pavel od Barnaby a sám v průvodu Silvána
tu druhou z Antiochie apoštolskou cestu na
stoupil. Odebral se tu ze Syrie do Cilicie
a nápotom do Lykaonie, kdež sobé v Ly
stře Timothea připojil, pro službu mezi Židy
jej, an máti jeho Židovka byla, také obře
zav. Z Lykaonie dal se k západu skrze Fry
gii a Galatii a pobyv tu po některou dobu,
chtěl v krajinách západopomořských, nápotom
v Mysii a Bithynii evangelium kázati, leč bylo
mu to Duchem Páně zabráněno a v Troadě
viděním Božím mu veleno, aby do Evropy
se podal Act. 16, 10. A tu působení jeho
s přeblahým výsledkem se potkalo. Hned ve
Filipech co v prvním městě na půdě evrop
ské vzkvétla církev, kterou nápotom rozkoší
a korunou svou jmenoval; v tom městě za
nechai Lukáše, jenž se bezmála v Troadě k
němu připojil. Připadá to jeho do Evropy
přibytí I. 52. Z Filip se dal do Soluna, kdež
po tři neděle hlásav přinucen byl utéci do
Beróy; tu sice s. velkým úspěchem sobě po
čínali, ale náhle v tom stavení byli od So
lunských sem za nimi došlých Židů, a při
nucení byli Pavla do Athén propustiti, ač
Silas bezmála v Beróe a Timotheus v Soluně
zůstali prozatím, nežby za Pavlem se podali.
V Athénách mezi lidem lehkovážným, v sídle
veškeré vědy a umy duchaplných Reků, ne
došel Pavel velikého úspěchu, ano raději S
nemalým posměchem se strany stoiků aepi
kurovců se potkal, ač přece Dionysius areo
pagita a někteří s ním se obrátili a v Athé
nách církev zaraziti se mohla. Vnímavější
půdu nalezl v Korintě, ač mu tuto celá síla
a moc vzdělanosti řecké se vší nádherou,
pýchou a neřestí svou na odporsšepostavila,
tak že ovšem vyššího ode Pána potěšení po
třeben se stal. Ubytoval se napřed u vystě
hovalců z Říma, Akvily a Priscilly, manželů,
jenž provozovali řemeslo stanařské, jemuž se
také Pavel podle tehdejšího učených rabínův
obyčeje bylvyučil a napřed ve sbornici, nápotom
v posluchárně Justa proselyta kázaje církev
mnohočetnou shromáždil, V níž veškerá po
vaha řeckého života se ukazovala, aniž hned
obroditi a v Kristu obnoviti se dadouc. Tu
v Korintě napsal také po příchodu sem Sil
vána a Timothea prvý 1. 52. a na to ne za
dlouho druhý list 1. 53. k Soluňanům, kte
řížto listové tedy řadu apoštolských písem
sv. Pavla otvírají. Pomeškav tu déle než
půldruhého roku vydal se na pouť do Jeru
saléma, aby slib učiněný vyplnil a tudy si
v Kenchreách podle obyčeje židovského vlasy
dal ostříhati Act. 18, 18. A v Efesu déle K
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prodleti nepovoliv pospíchal do Jerusaléma,
kdež slibu svému zadost učiniv, nemeškaje
do Antiochie syrské se vrátil, kdež po některý
čas pobyl Act. 18, 23.

Ale brzo podstoupil třetí svou pouť
missijnou, na kteréž Galatii a Frygii prošed
do Efesu přibyl, dle přípovědi při krátkém
svém prvním pobytu Efešaňům dané Act. 19,
1.. V městě tomto pomeškal Pavel dvě létě
a tři měsíce Act. 19, 8—10. aneb okrouhlým
a obecným pojmenováním tři léta Act. 20,
31, K vyrovnání rozdílu toho domnívali se
nejedni, že rozličné cestování Pavla za těch tří
let přijmouti se musí; pokládají tedy do těch
dob cestu Pavlovu do Korinta, kterou prý
krátkým časem vykonal; nad to se nejedněm
vidělo, že i do Kréty tenkráte přibyl. Leč
na ostrov Krétu tehdá nepřišel, jak o tom
v úvodu k listu k Timotheovi promluvíme,
a o cestě jeho do Korintu, jenž na slovech
I. Kor. 13, 1. spoléhá, na svém místě uvi
díme, jak peven základ náhledu toho. I v
Efesu apoštol napřed v synagóze veřejně vy
učoval; leč když se nejedni zatvrzovali a
cestě Páně láli, odděliv se od nich v poslu
chárně Tyranna učiliště zarazil. A velikého
tu úspěchu docházel, tak že v Asii prokon
sulárné slovo Páně se rozhlásilo, an také
nemalí zázrakové skrze jeho ruce se dáli ku
potvrzení těch, kteří se na víru byli obrátili.
Ale 1 dva listy vydal z města Efesu,jeden na
počátku, druhý na konci svého pobytu. O
Galatách brzo po svém do Efesu příchodu do
věděl se, že novokřesťané. ti horliví za lehkou
myslí svou dali se ukořistiti některým v nově
k nim došlým judaistům a na necestná a
bludná učení již již se pouštěli. I viděl se
přinucena napsati jim list, a list ten ku Ga
latům pochází z I. 55. po Kr., tedy na po
čátku pomešku Pavlova v Efesu. Později, ku
konci pobytu svého, napsal 1. list ku Korin
tanům. Předůležitým tím listem nejednuzlo
užitbu opraviti, nejednomu bludu, jenž pro
pukal, přítrž učiniti, nejednu neřest staviti
ustanovil; porážka pyšné domýšlivosti o ceně
moudrosti lidské list ten otvírá. Jednak ne
málo tu v Efesu snášeti musel, tak že pří
koří svá ku půtkám s bestiemi přiličuje I.
Kor. 15, 32., až pak následkem kramoly od
zlatníka Demetria stropené z Efesu odejíti
přinucena se viděl. Přišel do Macedonie a
tu s Titem sešed se a od něho ostavě církve
Korintské a o svých tam odpůrcích návěští
dostav, druhý list k nim vyhotovil, list ze
všech nejpřírodněji z útroby jeho vyplynulý
a zasahující do nejskrytějších šlach srdce a
pocitů jeho, jenž obranou apoštolátu jeho na
zván býti může. "Tehdá zdá se i do Ilyrie
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zavítal na Tita do Korintu poslaného čekaje.
Ale brzo po dotčeném listu sám se podaldo
Korintu a po tři měsíce tam meškaje napsal
list k Římanům, věčný důmyslu a důvtipu
svého památník a nejzralejší plod ducha svého,
v němž zásadu svrchovanou, že evangelium
jest mocí Božskou k spáse veškerého lidstva,
s podivnou duchaplností, obezřetností a hlu
bokostí provádí a dovozuje. Ustanovil tehdá
do Španěl se podati a tam Krista kázati, na
cestě té v Římě se zastaviti hodlaje; avšak
nyní ještě pospíchal do Jerusaléma, chtěje
věrnou svou lásku jim ukázati a sebranou
podporu sám doručiti. Připutoval tedy po
páté po svém obratu do Jerusaléma dopro
vázen jsa Lukášem, Timotheem, Trofimem a
jinými průvodčími, a cestou kde šel proroci
mu darmo výstrahu dávali předpovídajíce,
že na něho svízely a okovy čekají.

Přišed o letnicích 1. 58. do Jerusaléma,
středu zákona, kdež řád jeho vesměs a bez
přítrže vládl, sám na důkaz své s ním do
konaléshody k slibům nazirejským se při
pojil, Židům židem býti se dovodě. Avšak
neprospělo tenkráte to upřímné jeho k Zidům
se schýlení; asijští židé v průvodu pohana
jej vidouce rozhlásili o něm klamně, že po
hana do chrámu pojal. I povstala bouře proti
němu pro domnělou znesvětu chrámu a bylo
by jistě po něm veta bývalo, kdyby římská
stráž nebyla ho zastihla a právo měštěnína
římského ho ochránilo, ač pak přece musel
pro vzniklé proti životu jeho spiknutí, do
provodín jsa od vojska, z Jerusaléma do Cé
sarey se podati, kdež po dvě létě ve vězení
ostával, až vida nezbytí k císaři se odvolal.
Tak vedla to prozřetedlnost Boží, an Act. 23,
11. v Rímě o Kristu svědčiti měl. V samém
Rímě, kam po svém u Malty rozbitství a po
tamějším zimování přibyl, po dvě létě vlídně
v soukromém obydlí strážen byl, moha volně
kázati, což k nemalému úspěchu víry Páně
sloužilo. Nad to ze zajetí toho římského
čtvero listů napsal, Efešanům, Kološanům,bez
mála nedlouho po svém do Římapřibytí, kdež
gnostické tehdá právě se zarozující a pučící
bludy poráží, a nápotom k Filemonovi a Fi
lipanům na konci toho v Římě potrvávání,
kdež již naději jeví ano i slib pronáší, žeje
záhy opět navštiviti hodlá Fil. 2, 24. Filem.
22. Dále nás písmo sv. nevede, a skutkové
apoštolští právě s tím dvouletím římským
skončují. Tudy nejedpěm se vidí, že apoštol
hned v prvním zajetí zahynul, 1. 64. mečem
odpraven byv, když Nero po velkém požáru
vinu svou na ubohé křesťanyuvalil. Ale kdož
tak soudí, prohřešují se proti výslovným svě
dectvím starožitnosti, jenž vesměs za to měla,

že apoštol náš z prvního vězení propuštěn
byv znova po tři nebo čtyry léta církvi Boží

-svobodně sloužil, do Hispanie a Asie přibyl,
na Krétě Tita, v Efesu Timothea za biskupy
ustanovil.

Historik Eusebius 2, 22. dí: „Napotom
obranu svou učiniv opět se prý odebral hlá
sat evangelium a podruhé přišed do téhož
města Říma smrtí mučenickou sešel.“ Slovo
prý, lóyos exe dí pověst, jehož tu Eusebius
užívá, nesmí nás mýliti, jakoby něconejistého
pravil a snad podání tomu sám jenom z dů
vodů exegetických, z druhé epištoly k Ti
motheovi vzatých víru přikládal; on zajisté
podání to dobře od výkladu listu Timotheova
a určitě různí, aniž oboje na stejnouváhu klade.
Tudy Jeronym a Chrysostom beze všeho po
chybování o Pavlově z prvního žaláře pro
puštění ano o jeho do Španěl pocestování
mluví v hom. 2. Tim. 4. Nad to máme před
rukama dvě svědectví, jimž stěžka, ano zhola

nemožno odolati. Svědectví jedno o Pavlově
z prvních okovů vybavení čerpáme ze zlom
ku Muratoriova, asi r. 170 psaného, v němžto
spisovatel jeho o Lukášovi praví, že o umu
čení Petra, jakož tam i o cestě Pavlově do
Spaněl zmíniti opomenul, ješto jenom o tom
vypravuje, co sám viděl. Očividně obojí udá
lost na jednu línu klade, obojí za stejně osvěd
čenou maje. Nejjistější ale svědectví máme
v listu I. sv. Klementa v k. 5., kdež světec
praví, že Pavel veškeren svět spravedlnosti
vyučiv k mezem západu přibyl či z0 répu«
zns dvcews čkbov a za vladařů umučen byl.
Psal sv. Klement v Rímě a tudy slovem
meze či hranice západu nemohl rozuměti
Rím ; jistě by slov těch ani výchoďan o Rímu
nebyl užil, tím méně to Ríman učiniti mohl.

K tomu-li ještě přidáme, že samilistové
jeho pastorální nemohouce pro sloh a obsah
svůj před prvním vězením a za jeho trvání
psání býti, nutně a nevyhnutně oprostění apo
štola z prvých okovů vymáhají; dosáhá ta
událost takových osvědčení, že všeliká o ní
pochybnost mizeti povinna.

I musíme za to míti, že apoštol vybaven
byv z okovů římských odebral se do Hispanie
a zkrátka tam pobyv se na východ obrátil
a v Efesu Timothea, na Krétě Tita co bi
skupy ustanoviv každého z nich ve zvláštním
listu o vedení správy té církevní vyučil, an
byl již dřívěji list k Hebréům vyhotovil, v
němž Nový Zákon a řády jeho dověčné s
dočasnými obřadyZákona Starého porovnává.
Církve jiné přítomností svou posíliv a jiné
ještě založiv přese všechno stáří svoje pře
horlivě věc Páně vedl, až pak do Ríma při
byl a tu do tuhé vazby dánbyl; již nemoha
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"svobodně sobě v hlásání evangelia vésti a
ode všech téměř opuštěn jsa, ješto S nebez
pečenstvím života každé sstoupenější k němu
se chování spojeno bylo. Tehdá zatoužil po
Timotheovi, aby mu ústně poslední své roz
kazy dáti mohl. I napsal mu list druhý,
jímž jej k sobě vyzývá, v němž ale nejedny
napomínky jemu dává, nevěda zdali Timo
theus ještě jej za živa zastane. Stalo-li se
tak -či jinak nevíme; apoštol Pavel 29. ju
nia I. 67. na cestě k Ostii sťat byl, pod vla
daři Heliem Caesariánem a Polyklétem, kteří
za pobytí Neróna v Korintě 1. 67. moc vlády
drželi. Tak zavírat: lze ze slov sv. Klementa
R. na d. m., jenž dí, že apoštol Pavel za vla
dařů nyovuévov byl umučen.

II. Mezi osoby světodějné patří sv. Pavel
a místo mezi nimi přední zastává. Takovým
výbojcem světa, takovým vítězem a triumfá
torem nebyl nikdo ani před ním ani poněm.
Jako při východu slunka (vece Zlatoúst) tma
prchá a veškerá havěť zlá a zlá žížala se
skrývá, tak když Pavel hlásáním svojím sví
titi počal, blud zapuzen, modlářství, nečistota,
opilství a ostatní nepravosti vybyty byly a
stráveny, jako vosk plamenem, pléva ohněm
se stravuje. Na něm spatřujeme, že Bůh
když člověka potřebuje, jej ustrojuje, nejenom
obdařiv jej dary přírody, nébrž o vychování
jeho péči veda. Možno, ano podobno, že po
stava jeho byla nepatrná, ješto netoliko tra
dice o malosti osoby jeho mluví, nébrž i
písmo tomu nasvědčovati se zdá; Lykaoňané
zajisté Pavla Merkuriem toliko, Barnabáše
však Jupiterem býti pokládali za nejinou pří
činou, leč poněvadž Barnabáš postavou těla
svého mnohem nad Pavla vynikal Act. 14,
11. Neméně odpůrcové jeho v Korintě2. Kor.
10, 10. přítomnost těla jeho mdloua chabou
býti pravili. Ale v té malé schráně přebýval
duch přemohutný s myslí nikdy neklesavou,
se železnou povahou, žádným pronásledováním
a protivenstvím neoslabovanou, jemuž nebez
pečenství a svízelové novou sílu a nové nad
chnutí dávati se zdáli. Mohutný duch jeho
obchopil celou silou vrodilé vroucnosti svr
chovanou radu Boží v Kristu zjevenou a ne
oblomná vůle jeho neustávala a neumdlévala,
až provedl a uskutečnil, co mu na mysli ta
nulo. Idea, že nastalo náboženství všesvě
tové, žádného člověka tak hluboko nepro
stoupila a nezanítila a neposouvala,jako Pavla.
Tomu od žádného člověka se nenaučil, měl
tu mistra toho, jenž praví sejediným mistrem
býti. Mt. 23, 8. Slávu Kristovu hlásati a 0
spásu lidí veškerých úsilně se zasazovati, to
byl účel jeho, to byla svrchovaná tužba srdce
jeho. Proto jako na křídlech, vece Zlatoúst,

země a moře oblétal, ne prázně procházeje,
nébrž trní hříchu vytrhávaje, slovo zbožnosti
rozsévaje, bludy vyrývaje, pravdu uváděje, z
lidí anjely čině. Jakoby byl veškeren svět
zplodil, vece týž světec, tak běhal, spěchal,
tak unášen byl, všechny do říše Boží uvo
diti, všecky do blaženosti stínu kříže po
staviti, aby před úpaly zloživota ochráněni
jsouce života věčného dostíhnouti mohli.
Takových pak výsledků docházel vrodilou
výmluvností svou co mocným srdcí lid
ských hýbadlem a pákou, ažkoli zdar ve
škerých úsilí jeho od Boha přicházel. Pravda
ovšem, že hlubokost a bohatost myšlének
jeho s mluvou zápasí. Sloh jeho nejednou
nedbalým se býti nalezá, nejednou počíná větu,
kteréž dovětí nenacházíme dále, vsuvky a
vkladky se druhdy nemírně prodlužují a nad
nejedním místem za tou příčinou mrákota se
ulehlou býti podobá. Avšak mocnost řeči
jeho přece jest nevýslovná a síla slov 1 vět
jeho útrobu lidskou naskrz proniká. Líčení
jeho živá, protikladové jeho, kladené jím 0
tázky, stupňování jeho, obrazové, jichž užívá,
podobenství jeho a druhdy ironie jeho, jimiž
bolest svou nad necnostmi vynořuje a spolu
přikrývá, to všecko podivnou sílu dává listům
jeho. Dialektika jeho jest neodvratna, závěrky
jeho neodbytny, důkazové jeho vítězni, aprá
vem o něm v mystickém smyslu se slyšela
slova Gen. 49, 27. pověděná o Benjaminovi:
„Vlk dravý, ráno pojí loupež a večer podělí
kořisti.“ Jest Pavel nádoba vyvolená, dí sv.
Jeronym, trouba evangelia, řevot Iva našeho,
proud výmluvnosti: kdykoli sejmučísti slova
jeho, hromy zvučeti slyším. Útěte je a uvi
díte. Zdají se ovšem prosty a on nepotočil
neuměje vymknouti se nepříteli, ale blíže-li
přihlédneš, hromy a blesky jsou. Uvízá druh
dy, váhá, v paty dává, staví sejakoby utíkal,
ale aby vraha usmrtil. Veškeři ostatní otcové
nevyčerpanou chvalbou zvelebují mocnost řeči
Pavlovy, nadevše pak sv. Chrysostom, geni
alný vykladatel listů jeho, sám jsa prvořeč
níkem církve vyznává, že od Pavla výmluv
nosti své se naučil. Ano i sami pohanští
učencové uznávali tu výmluvnost jeho a mezi
nimi Dionysius Longinus, Samosaťan, spiso
vatel z třetího století, jenž vyčta nejproslu
lejší řečníky Rekův dokládá: „K těmto lze
připočísti 1 Pavla z Tarsu, jenžto předkuje v
spůsobu nedůkazovém.“ "Tím chtěl říci, že
Pavel náboženský náhled svůj povšechný o
jedinosti Boha, o svrchovaném účelu člově
čenstva a podobné náuky co všeobecně při
puštěné předpokládá, aniž jich dokazovati se
podjímá. Jemu co pohanovi se zdálo, že by
věci ty teprv dokázány býti měly; ale Pavel
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s těmi počátky a prvky nemohl zápasiti V
listech, kteréž věrcům křesťanským poslal.

Přihlédneme-li ku mravné jeho povaze,
shledáme, že lidská příroda ve všech stranách
a poměrech svojích povýšená a posvěcená se
při něm nalezá. A tu vece sv. Zlatoúst po
čínaje sedmero besed svojích pochvalou sv.
apoštolu Pavlu: S čím pochvalu svou počíti
máme? S čím jiným leč s poukázáním, že
Pavel dobra všechněch světců v sobě spojo
val. Nechybí, kdo nazve duši Pavlovu luhem
ctností a duchovným sadem; tak velmi on
prokvétal milostmi. Dojista co kdy prokázali
vznešeného proroci, patriarši, spravedlivci, apo
tolé, mučeníci, všecko to spolu měl on v
stupni svrchovaném. A opět dí týž světec,
že Pavel byl schránou veškerých ctností, tak
že by kdo navážil na straně jedné veškeren
obor světců, uzřel by váhu čtností od tíže Pa
vlovy se skláněti. V samých těch vadách,
kteréž při něm před obrácením jeho spatřu
jeme, již nějakým spůsobem nastíněny byly
ctnosti jeho, jakož dle slov sv. Augustina hu
stá buřeň o úrodnosti půdy svědectví vydává.
Ale ovšem milost Boží půdu útroby jeho u
praviti musela, měla-li ctnostmi zaroditi, jakož
ani úrodné pole, nebyvši zaseto, dobrých
plodův nepřináší. Činila to milost Boží svr
chovaně a posílala na něho soužení taková,
jimiž by buřeň z přeúrodné žně duše jeho
vymýtěna a vyplena byla. Nebo cvičírna mou
drosti a brus ctnosti jsou útrapy a svízelové.
Nebo 1 železo zaleželé se kazí a rezovatí,
když se ale tře a týrá, lesku nabývá. Byla
dřívější horlivost jeho pro zákon pustošivá
rozjitřenost, bouřivákrutost a hněv po obětech
žedný; dychotal zajisté pohrůžkami a vraždou
Act. 9, 1., aniž by bylkdy přirozeným během
se ku Kristu obrátil. Ale se zalíbilo tomu,
jenž ho předustanovil za apoštola, veškeru po
vahu jeho ujemniti a upraviti. Náramnost a
bezpřemnost ráznostijeho zmírněna,ukrutnost
jeho zlomena, příkrost jeho na vlídnost za
měněna, bezšetrná trpkost jeho láskou zla
hozena, sveřepost jeho krotkostí přitlumena,
všechny mohutnosti ducha jeho na sličnou
míru uvedeny byly. V něm veliké protivy
duchovního života se spojily; hluboké po
znání, heroická dějnost, bohomyslnost a na
dání k řízení církve, veliká otuženost a zas
otevřenost k nejnepatrnějším věcem, rozmý
šlivá, všeobecná, veškeren svět objímající pů
sobnost a přece jemnost k nejnižším jedno
tlivcům se schylovati a Onesima otroka se
ujímati.

© Tak si ho přistrojila milost Boží, která
jej, když ho vichor náruživosti poháněl a9...
jím zmítal, již již do zhlaše jej uvrhnouti

tvory býti pokládal.

maje, stavila, rozžavenost jeho ochladila, klo
potnost jeho zadržela a veškery jeho náhledy
obrátila. Tudy to velebení jeho, kterým mi
lost Boží sobě ve svrchované míře propůj
čenou velebí. Milostí Boží jsem co jsem I.
Kor. 15, 10. Milostí svou mne povolal Bůh
Gal. 1, 15. Chválen buď Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista Gal. 1, 3. Ohbýbám ko
lena Otci našeho Pána Ježíše Krista, od ně
hož všeliké otcovství na zemi i na nebi po
chází Ef. 3, 14. Ku Kristu pak Ježíši sa
mému s nevýslovnou stále se nesl úctou
a láskou. Nebyl jen následovatelem jeho,
nébrž byl Kristem docela ovládán a opano
ván a veškerá svrchovaná snaha jeho k tomu
šla, aby v životě, v jednáníi v trpění dokonalý
obraz Kristův na sobě vydobyl. Svízely a
útrapy, jež Bůh na něho posílal, od trusek
očistily zlato duše jeho, zjednaly mu lesk ne
beský, jímžto ozařoval církev a jí blaho roz
síval. Jak železo v ohni ponořené ohněm se
stává, dí sv. Chrysostom, tak Pavel v Krista
proměněn byl. Kristus byl život jeho, všechny
myšlénky jeho ku Kristu se nesly, jeho řeči
Krista za předmět měly, vůle jeho ku Kristu
se vypínala a působení jeho ku Kristu se
vztahovalo. Ve Kristu všecko měl a posídal.
Kromě Krista veškery věci za nic pokládal,
s Kristem byl přibit na kříž, nežil on již,
nébrž Kristus žil v něm Gal. 2, 19. V něm,
Kristu, všecko přemáhal a nic na světě ne
mohlo odloučiti ho od lásky v Kristu, ani
věci přítomné, ani věci budoucí, ani mocno
sti a síly, ani smrt a život. L Kor. 8, 35.
Všeliké srdce má pláti láskou Krista a kdo
ho nemiluje, toho Bůh odsoudí I. Kor. 16,
22. Na čtyrystakráte v listech jeho přichází
slovo Kristus a slovo Ježíš přese dvěstěkráte
se v nich oslavuje. Sladko bylo jméno Páně
ústům jeho, bylo hudbou pro uši jeho a ple
sotem srdci jeho. Nemluv o městách, dí sv.
Chrysostom, národech, králech, vojskách, bo
hatství, důstojenství a moci, nebo to on za
pavučinu považoval; nébrž on neobdivoval
se důstojnosti anjelů ani archanjelů aniž ji
žádal, an měl, co výše nad to stojí, lásku
Kristovu, s ní onse blaženějším nade všechny

Bez ní nechtěl míti
účast a panství a vladařství. Jediný trest
pro něho byl lišit se a zbavenu býti té lásky,
to bylo pro něho peklem, mukami, rovně
jak tu lásku míti bylo pro něho blahem, ži
votem, světem, anjelským královstvím. Co
se neodnášelo k té lásce, vším pohrdal cohni
lou trávou. Nejenom do třetího nebe se
pozdvihl, nébrž veškerá nebesa pronikl až
k samému Kristu, jako plamen, jenž zanítiv
veškerý obor světa až k nebesům prostoupá.
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Z lásky ke Kristovi také vycházely veškery
jeho ctnosti a všeliká snaha jeho se odná- :
šela k velebě a chvále Boží co svrchované
mu účelu. Uznával se býti dlužníkem všeho
lidstva, vzdělanců i nevzdělanců R. 1, 4.;
kázati evangelium svatou nutností se mu
stalo a bědu na sebe vypovídá, kdyby se
vší silou svojí hlásání tomu nepropůjčoval.
I. Kor. 9, 16. Jsa svoboden a prost přece
učinil se sluhou a otrokem všechněch lidí
I. Kor. 9, 19., aby všechny získal. Dnem i
nocí pro spásu lidí bděl Act. 20,31., v stra
stech jejich se ponořoval, city jejich v sebe
přesázel a všelijak s těmi, jež obrátil, co nej
úžeji spojen býval. Kam listové jeho Šli,
tam on s celým duchem putoval, aniž mu
prostranství v tom sdílení a účastenství ve
strastech a slastech překážeti mohlo; a sami
ti listové měli za účel, aby lidé, k nimž psal,
v jeho vlastní cítění a „poznání vnikali a jeho
duchem prostoupení byli. Láska jeho k li
dem šla až na zámezí, an žádal odloučenu
býti od Krista, kdyby tím k spáse jich při
spěti mohl. Rom. 9, 2. Každodenně oběto
ván býval, každodenně umíral I. Kor. 15,31.
pro spásu svěřenců svojich, a sv. Chrysostom
porovnávaje ho s anjely ke stráži národů
zvláštních ustanovenými praví, že andělé ti
nebděli tak nad těmi národy, jak Pavel nade
světem celým ku Kristu od něho přivedeným.
Pro spásu lidí podroboval se hladu a žízni
a vlastních rukou namáháním o svou a svo
jich druhů výživu pečoval II. Kor. 11, 27.
Act. 20, 33., pro ni svízely, protivenství,
pronásledování, pohanění, rány, žaláře, bídu,
nouzi, nahotu a zimu a trudy jiné snášel,
ano se jimi honosil Rom. 5, 3. a jim sera
doval. Nad to se i v tom jeho pokora a v
sebe a v sílu svou nedůvěra jevila, že mimo
veškery svízely a útrapy svoje kdral tělo své
a v služebnost podroboval, obávaje se, aby
jiným kázav zavrženým shledán nebyl. I. Kor.
9, 21. Cit pokory neopouštěl ho při žádném
kročeji života jeho a bolest nad tím, že druhdy
církev Boží mohl pronásledovati, v každém
okamžiku jej sprovázela. Já jsem nejmen
ším z apoštolů nehoden slouti apoštolem ;
já jsem první ze hříšníků, píše v listech svo
jich I. Kor. 15, 9. I. Tim. 1, 14. Jednak
přinucena se viděl chlubiti se těmi převý
tečnými dary a milostmi, jimiž ho Bůh ob
myslil a táhnouti se k těm zázrakům, jimiž
pravost apoštolátu jeho prokázána byla. Čty
rykráte se mu spatřovati Krista a od něho
posílenu a potěšenu býti dostalo. Kromě
toho jiná vidění mu udělována a jednou u
chvácen byl až do ráje a do sídla slávy
Kristovy. Neustále byl s Pánem ve spojení

a evangeliu svému, že totiž pohané bez zá
chovávání zákona Mojžíšova vírou v Krista
spásy docházejí, bezprostředně od Krista se
vyučil. Tudy vzrostlo mohutné povědomí
jeho o veliké důstojnosti, k níž jej Kristus
povýšil a cítil se býti mocným vladařem v
říši duchovné, silným a dostatečným všelikou
hradbu, jenž se Kristu protiví, ztroliti a
zdroponiti a všeliký rozum v poddanství
Kristu podmaniti M. Kor. 10, 4. nn. K
tomu jde jeho čistota, pro jejížto zachování
mrtvení Ježíšovo na těle svém nosil II. Kor.
4, 10. a tělu svému odpočinouti nedával,
pleť se všemi žádostmi ukřižujíc Gal. 5,24,
a vůbec vešken život Páně na sobě nápo
době. Ostával tudy nejenom neženat, ano
nechtěl ani aby žena nějaká jej na cestách
pro obsluhu sprovázela, jak u jiných apo
štolův to bylo obyčejno I. Kor. 9, 5.

Jakož pak sám s Kristem sjednán byl,
tak i křesťany všechny mezi sebou sjednány
a sjednoceny chtěl míti. Všickni křesťané,
kdekoli se nalezají, mají se co údy jednoho
těla pokládati, všecky církve ke Kristu je
nom bez ohledu na zakladatele svoje mají
pozírati, všechny vespolek se znáti, milovati
a sobě pomáhati. Proto posílal od církve
k církvi posly svoje, ano i samo sbírání al
mužny pro chudé církve v Palestýně mělo
také k utužení svazků lásky mezi církvemi
sloužiti.

Ve svých listech obyčejně napřed 0 vě
cech víry jedná, nápotom o věcech mravů
napomínání svá přičiňuje, což zvláště v li
stech větších pozorujeme; v jiných nauky
dogmatické se střídají s naukami mravů.
Máme od něho čtrnácte listů, jež k sedmi
církvem a ke třem osobám napsal; Korin
ťanům, Soluňanům a Timotheovi po dvou
listech, ostatním církvem a osobám, Ríma
nům, Galatům, Efešanům, Filipanům, Kolo
šanům, Titovi, Filemonovi a Hebréům po
jednom. V našich vydáních se nepřejímají
pořádkem času, v němž psáni byli, o čemž
výše praveno, nébrž podle vážnosti církví,
ku kterým svědčili, tak že k Římanům list
první místo zajímá, po němž následují dva
Korinfčanům daní, napotom list Galatům
psaný, po němž nastupují k Efešanům, k
Filipanům, Kološanům po jednom listu, ježto
dva k Soluňanům listové přejímají. Po těchto
se řadí dva k Timotheu, jeden k Titu a je
den k Filemonovi list; posléze řadu listův
zavírá list k Hebréům na posledním místě
pro některé o něm pochybnosti položený.

O dobách, ve kterých listové ti psáni
byli, jsme již výše při životě sv. Pavla na
svém místě mluvili; místněji čas a dobalistů
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jednotlivých při každé epištole zvláště urče
na bude. Jest pak tento pořádek chrono
logický, jímž listové Pavlovi následují po
sobě: Počínají řadu listy oba k Soluňanům,
na něž Galatům, pak oba ku Korinťanům,
pak k Rímanům následují. To jsou listové
před vězením Římským prvním psaní. Po
tom postihují listové v tom prvním zajetí
psaní, totiž k Efešanům, Kološanům, Fili
panům a Filemonovi. Po zajetí tom napsal
listy k Hebreům, k Timotheovi první a k
Titovi jeden; v druhém pak zajetí psán list
poslední, totiž druhý k Timotheovi. To jsou
ti listové, jimiž Pavel dle slov Zlatoústových
jasnější záři než slunko rozprostíral, nade
vše jiné slovem řeči své vynikaje. Možno
ano i podobno I. Kor. 5, 9., že Pavel více
hstů psal, leč proběhem času listové ti ke
ztracení přišli.

Za jakými příčinami Pavel ty listy svoje
psal, to při každém listě udáno se nalezne.
Také o odpůrcích Pavlových mluviti se bude
v úvodech. k listům, ve kterých apoštol od
pory jejich poráží. Tu jenom zkrátka na
skýtáme předběžně, že dvojí strana zvláště
proti němu se pozdvihla. Jedna z písmene
Starého Zákona zbraň proti němutasila, což
se děje v listech před prvním zajetím jeho
napsaných. Nejedni Židé farisejského smý
Šlení svého i po svém na křesťanskou víru
obrácení odstoupiti zdráhali se a čiré víno
křesťanské nauky přiléváním svojich nálezků
hyzdili a porušovali II. Kor. 2, 17., čemuž
zkázou Jerusaléma přítrž učiněna byla. Druhý
rod odporníků těch hleděl východnou theo
sofii či židovskou gnosu na pravou a čirou
nauku zaštěpiti, a tak ovšem veškeru po
vahu nauky Páně zjinačiti a zpotvořiti. Rod
ten zvláště v pozdějších dobách života Pa
vlova povstal. Obojí odpůrce Pavel vítězně
v listech svojich poráží a můžeme prozře
tedlnosti Boží děkovati, že takovým bludům
tehdá vzejíti dopustila, aby muž, jakým Pa
vel byl, proti nim víru Páně hájil a povo
zen byl podstatu její všestranně rozvinovati
a církvi Boží klíč k otvírání božských ta
jemství podati, v listech svých nevyčerpané
doly k dobývání zlata složiti a v nich co ve
středku nějakém veškero světlo k osvícení
pravdy Boží oproti tmám bludu shromážditi.
Přirozená povaha jeho, předběžná vzděla
nost, ohnivá vroucnost jeho, svatá jeho k
působení klopotnost, jeho hluboký důmysl
a bystrý důvtip, vlastní jeho povolání k a
poštolství, jeho útrapná zkušení, úspěchové
jím dostížení, to všecko jej činilo schopným,
že nám podstatu víry z nejhlubšího základu
a Z nejvniternějšího středu jasně vystaviti

—.

Sv. Pavel a listové jeho.

mohl v celé neobsáhlosti, pokud duch lid
ský ku pochopení věcí těch stačí.

Porovnáme-li Pavla Ss Janem, snadno
rozdíl obou apoštolů poznati se nám pro
půjčí. Jan byl duch nazíravý, rozjímavý a
více vnímavý a byl téměř, jak o něm vhodně
se praví, okem docela k nazírání věčných
ideí pravdy a živel spekulativný u něho
převládá. U Pavla ovšem shledáváme také
mystickou stránku v kvetoucím rozvoji, ale
síla a ráz jeho se jeví v dialektice, a an
u Jana důmysl vládne, vládne u Pavla dů
vtip, ač ovšem důmyslu neméně u něho na
lezáme. Pavel určen byl proto, nejzavilejší
otázky víry křesťanské na den světlý polo
žiti a nejnesnadnější poměry pravdám Páně
podmaniti. U Jana převládá stránka meta
fysická, u Pavla anthropologická či člověko
slovná; u. Jana středem jest osoba Kristova,
u Pavla spása v Kristu zjednaná. Jan všady
osobu Krista v popředí klade, Pavel více
ku spáse Kristem zjednané hledí. Jan hned
z počátku vyslovuje osobu Jeho více ab
straktně a odloučeně od událostí jím prove
dených, Pavel o ní více konkretně mluví a
z událostí a účinků moc jeho a jeho veleb
nost bohočlověckou vystihuje. U Pavla jeví
se božská bytnost více co ozářená veleba,
u Jana více co svrchovaná láska; Pavel více
ku mravným, Jan více k metafysickým vlast
nostem Božím hledí. I v tom jeví se u Jana
pokrok, že an Pavel Krista prvorozencem
zomzóroxog Col. 1, 15. jmenuje, Jan Ho zove
jednorozencem Jo. 1, 18.; tam se považuje
Kristus v ohledu k veškerému tvorstvu, tuto
se hledí ku poměru Syna Božího k Otci.
Pavel pojímá dědičnou hříšnost člověčenstva
se strany více praktické a historické, Jan
proniká v otázce té až k samému zdroji, až
k vrahu člověčenstva Jo. 8, 44., jenž v ráji
prarodiče svedl. Pavel veškeren svět vy
stavuje co otevřenou knihu, jenž každému
člověku Boha zvěstuje R. 1, 21., Jan učí 0
pravěkém svícení Slova ve tmách člověčen
stva Jo. 1, 9. Pavel vystavuje smrt co po
kutu hříchu R. 6, 33., Jan vece, že hřích
jest smrt.

Jan také ve formě se ode Pavla různí,
myšlénky své kladně vytýká, spůsobem vidce
nebeské věci zvěstuje a čtenáře do hloubí
jednoty mystické potahuje; Pavel myšlénky
své geneticky oplozuje a je z kořene před
zrakoma čtenáře vyvinuje a veškeru boha
tost dialektiky v ideách křesťanských slože
nou na odiv vynáší. Ve všem se jeví Pavel
co nedosáhlý původ a úcta všech veleduchů
křesťanských k němu neobmezena byla.

Výšeji jsme slyšeli výrok sv. Augustina,
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jak sobě želal slyšeti Pavla kázati; slyšeli
jsme nejeden výrok svatého Zlatoústa, jenž
neumdlévá v pochvalách apoštolu Pavlovi.
Chválili Boha anjelé, když Bůh stvořil slun
ko a hvězdy, ale mnohem více chválili Ho a
velebili, když Pavla oboru zemskému poskytl.
Když přibyl do Říma, přijal jej Řím Coroz
bitka, ale sám od něho před rozbitím a tros
kotem bludů ochráněn. Přijal ho Rím co
zajatce, ale uzřel jej co korunovance a ověn
čence. (Čemu se rovnala slova jeho, moři-li
či nebesům? Mořem jsou pro hloubi, nebem
pro čistotu svoji. Blažen, kdo v moři tom
se plaví; není tam větru, nébrž vane na něm
Duch svatý, voda jeho čista a přístav nám
jist jest. Já Rím miluji proto, ač bych jej
také za jinými příčinami velebiti mohl, pro

+

velikost jeho totiž, pro starožitnost, pro krásu,
bohatství, nádheru, pro vládu a mocnost je
ho, pro udatenství v bojech a vojnách pro
vedené ; leč toho všeho pomíjeje proto mě
sto to blaženým býti kladu, že k nim Pavel
za Živa byl tak nakloněn, že je tak miloval,
že jim list napsal, že u nich kázal a život
složil. I chovají tělo jeho posvátné a odtud
jde největší proslulost jejich. Proto se ob
divuji městu tomu, ne pro množství zlata,
ne pro sloupy ani pro jinou nějakou nádheru,
nébrž pro sloup onen církve svaté. Kdož
mi dá přivinouti se k tělu Pavlovu, připnouti
se k hrobu jeho, zříti prach pleti toho, jenž
to, čeho se v Kristu nedostávalo, doplnil
Col. 1, 23., jízvy Páně na sobě nosil, zvěst
evangelia všady rozséval?
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1. O cdrkvi Římské.

Mezi epiščolami sv. Pavla na prvém se
místě klade epištola k Římanům. To se ne
děje nějakým chronologickým pořádkem, nébrž
jak jsme toho již dotekli, se to pro převý
šenou vážnost církve té stává. Vážnost ta
nepocházela z ohledů politických, nébrž tato
svrchovaná její přednost Jos. 3, 3. 2. zaklá
dala se na přednosti od Krista Petrovi Mt.
16, 18. propůjčené a od prvoapoštola toho
na nástupce jeho v Římě přešlé. Ze ale Rím
právě byl od Boha za stolici svaté církve
ustanoven, nebude s podivením tomu, kdoví,
že církev méta jest veškeré historie člově
čenstva. K uskutečnění jejímu se zajisté všecken
obor událostí sbíhal, a tudy není divu, že
veškery příběhy národův budoucí stav její
prorocky naobrážely. Před jinými národy ta
kového úkolu vznešeného Římanům se do
stalo.

Národové přede Kristem v takové mezi
sebou odloučenosti žili, že se vespolek za ne
přátely měli, veškeru přízeň svou toliko sou
kmenovcům uštědřujíce; kdo nebyl stejného
původu, kdo jiným jazykem mluvil, kdo za
hranicemi bydlel, ten netoliko za cizince,alebrž
za vraha jmín býval. Strohá povaha ta a
povstalá z ní ztuhlost, osahlost, odloučenost
a úrupnost bylaby nemalou závadou při roz
šiřování křesťanství bývala a idea všeobecné,
všeobsáhlé církve nebylaby průchodu nalezla,
kdyby Přemoudrost Boží byla v dějinách řím
ského státu ku konečnému zlomení dotčené
příkrosti a koravosti příprav neučinila. Celý
ten veletvor římského státu nespoléhal na
jedné mocné národnosti; za doby, když kře
stanství se zjevilo na světě, vláda římská se
rozprostraňovala po veškerých třech dílech
světa a národové přerozličných povah a zvlášt
ností sobě zhola odporných žezlu jejímu se
kořili. Rím město nám toho vzor a obraz po
skytuje. O vlivu řecké vzdělanosti nechceme
se roztracovati, ant veleznámjest nářek samých
římských spisovatelů, že se Řím povahou a

jazykem tenkráte docela pořečtil; za Tiberia
1 V samém senátě jednání v řeckém jazyku se
k ohlušení ozývalo Val. Max. II. 2,3., a veškero
namáhání jeho, aby v posvátné té národu řím
ského radě latinského jen užívalo se jazyka,
marno bylo, an sám mnohdykráte nálezy svoje
tam řecky vynášel (Suet. Tib. 71). Ale bás
níci satyričtí touží nad to i toho, že i jiné
národnosti v povšechné to stočiště spadají a
syrský proud Oronta do Tibery vplynul (Juven.
3, 60.), ano celá pokolení se na čas v Římě
ubytovávala. Takové národů vespolné a vzá
jemné pojení a tudy sbližování neméně sev
provinciech dálo a politická ta jednota pro
tírala cestu jednotě náboženské a církevní,
tak že již nyní mnohem více, nežli se zamý
šlenou všeobecnou monarchií Alexandra Vel.
stalo, myšlénka jedné všeobsažné církve Boží
za nemístnou a nesmyslnou se považovati pře
stávala.

Co s národností, to také snejvyšším vý
kvetem jejím, s náboženstvím pohanským,při
hodilo se. Jak přenesmírný rozdíl se spatřuje
v ohledu náboženském mezi Římany, srovná
me-li náhledy jejich za doby počátečného kře
sťanství všeobecně průchodnés náhledy týchže
Římanů zavládlými přede třemi stoletími.
Dříve nežli zákon ogulnický (452 U. C.)vy
dán byl, bohoslužba božstvu jedině příjemná
v tajnosti se u rodin jistých šlechtických pře
chovávala a plebejové od ní vyloučení byli;
nyní ale bohoslužby všechněch podmaněných
národů se v Římě utábořily a svátky ve
škerých bohů se v městě tom slavily, v lůně
jeho jakési povšechné pohanské náboženství
se rozložilo a v proslaveném pantheu vyjá
dření svého došlo. Takto nějakou měrou idea
všeobecného náboženství tím všechněch kultů
v Římě skupením obnárodněla a Řím nene
sličně Janem předchůdcem v historii názván
jest.

Všeobecné ty úvahy předeslavše můžeme
nyní přistoupiti k otázce, jenž nás tu vlastně
zajímá, odkud a kdy vzala počátek cárkev
Římská ?
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Především tolik jisto, že sv. Paveljí ne
založil; nebo když list náš, v němžcírkev
římskou v plném rozkvětu býti líčí 1, 8. 16,
3., psán byl, tenkráte byl apoštol světaještě
hlavitého toho města nenavštivil, nébrž teprv
tam přijíti se strojil 1, 10. 15, 22. I odka
zují tudy mnozí na tu okoličnost, že podle
Act. 2, 10. mnoho příchozích z Říma se na
lezalo v Jerusalémě, když Duch svatý na
apoštoly sstoupil, a ženěkteří z nich se obrá
tivše na víru křesťanskou, potomně když domů
došli, tutéž víru mezi spolukmenovci svými
hlásali a tak příčinu ku povstání církve řím
ské zavdali. Byli to Zidé, kteří dle zákona
k hlavitým slavnostem výročním do Jerusa
léma docházeli, Bohuv jediném chrámějeho
klaněti se hodlajíce. Zidé ti usedli v Rímě
od doby té, když Pompejus I. 63. př. Kr.
Jerusaléma dobyv mnohý zástup jich do Ríma,
přesídlil a tam v otroctví rozprodati dal;
strohá jejich k obyčejům svojim přítulnost a
zarytá tvrdošijnost, pro kterouž pánům svým
více k obtíži než k výhodě sloužili, příčinu
zavdala, že na svobodu jsou dáni, načež se
za Tiberou osadili. Zidé ti ostávali vezdy s
vlastenskou otčinou spojeni u věcech nábo
ženských, synedriu a velekněziJerusalémské
mu se podrobovali, k chrámu ddň dávali, a
jak již praveno, na svátky k svatyni putová
vali, jak nám toho svědkové jsou Filo (leg.
ad Caj.) a Josef Flavius (antig. 18, 3, 5.).
Zatibeřané ti židovští netoliko se náramně
jinými přišelci rozmnožili, nébrž takového u
samých pohanů nenemnohých došli vplyvu, že
politikům se již nebezpeční býti viděli (Ci
cero pro Flacco 28). Tito tedy Zidé, praví
se nám, každého roku do Jerusaléma putujíce
a snad také samého Pána kázati slyševše byli
svědkové těch divů, jenžto se v den letnic
při seslání Ducha svatého staly, domů se
potom vrátíce kázali evangelium a tak prý
církev Římskou založili.

Nezapíráme, že Zidé přibylci do Jerusa
léma odtad domů známost nějakou o evan
geliu přinésti mohli; ale že by jimi tenkráte
za doby apoštolské bez pomoci apoštola aneb
aspoň apoštolského muže nějakého byla cír
kev povstati mohla, to zhola jest od obyčeje
prakřesťanského odchodno. Junius, Andro
nikus, Urbanus kladou se sice v listu našem
16, 7. 9. co spolupracovníci Pavlovi a co
slovútní mezi apoštoly, avšak o tom, že by
dotčení mužové v Římě byli kázali, a dokona
že by církev tu byli založili, Pavel ničeho
nedokládá. Můžeme ale směle říci, že by to
učiniti byl neopomenul, kdyby se byla ně
jaká při mužech těch o Římskou církev zá
sluha nalézala; tak zavíráme z Filip. 2, 25.

„=
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kdežto Pavel neopomenul o Epafroditovi při
dati: apošťola vašeho. Také celá starožitnost
o mužech dotčených zhola neví, že by se
byli založením církve Římské proslavili.

Ale naopak celá starožitnost ví a jedno
myslně vyznává, že sv. Petr církev Římskou
založil; nejurputnější nepřátelé, ač jestli hi
storii výhost dáti nehodlají, upříti nijak ne
mohou, že v tom svědectví veškeré starožit
nosti se sbíhají. Irenej (III. 1, 1. c. 3. 2.),
Dionysius Korintský (u Eus. h. e. 2, 25.),
kněz Kajus (tamž 2, 20.), Eusebius(h. 3,4.),
Theodoret (in ep. Rom. 1, 11.) z řeckých
spisovatelů to jednohlasně praví s latinskými,
Laktantiem (mort. pers. 2.), Orosiem (h.7, 6.),

Firmiliana a Cypriana mlčením pominuli,
kteříž římskou církev, ačkoliprávě s papežem
bojujíce, stolicí Petrovou nazývají. V tom do
tčení svědkové jednomyslně se nacházejí.

Leč otázka nastává, kdy, které doby, kte
rého roku sv. Petr do Ríma poprvé zavítal ?
Uzdálo se některým slova Laktantiova nad.
m. v ten smysl vykládati, jakoby církevník
ten pravil, že Petr ne dřívěji leč teprv za Ne
rona do Říma připutoval. Avšak ten kře
sťanský Cicero ve spisu svém (mort. pers.
2. C.) nehodlal mluviti o dřívějších dobách
Petrových, nébrž on toliko skony císařů kře
stanobijců vylíčiti sobě předevzal. Čítaje pak
Nerona prvým církve pronásledovníkem spis
svůj, některé obecné věty a úsudky předeslav,
od toho císaře počíná a pravípotom: Když
Již Nero vládl, přibyl Petr do Ríma a divy
některé učíniv mnoho lidí ku pravdě obrátil
atd., načež Nero prvým křesťanobijcem stal
se a Petra ukřižovati, Pavla stíti rozkázal.
Kdež tu vece Laktant, že Petr dřívějiv Římě
nebyl? Aneb kdož mu bude za povinnost po
kládati, aby o dřívější cestě sv. Petra do
Ríma mluvil, an volí a zaměřuje toliko opro
následování Neronově řečvésti? Dí ovšem
Laktant, že sv. Petr do Říma přišel za cí
sařování Neronova, ale nijak nepovídá, žeby
již před ťím nebyl druhdy v tom hlavitém
městě se ocilnul. On nedotýká toho, abychom
ještě věc opakovali, poněvadž nemá plánu
o založení církve Římské vykládati, nébrž jen
o pronásledování křesťanů skrze Nerona za
vedeném se rozšiřovati hodlá. Čeho ale opo
minul Laktant, to nám odjinud hojnou měrou
nahraděno bylo. Jmenovaný již několikráte
Euseb historik praví ve své chronice, že prvo
apoštol do Ríma druhého léta Klaudia císaře
přicestoval; a shodně s ním totéž výslovně
pronáší sv. Jeronym (cat. 1.), že cesta sv.
Petra do Říma se dála v druhém roku pa
nování Klaudiova; obůj pak spisatel spolu
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dokládá, že po pětadvacet let stolici tu držel.
Přestáváme na dvou těchto svědcích a odta
hujeme se dokladů pozdějších, to přičiňujíce
ještě, že Orosius (hist. 7, 6.) a katalogové
papežů nás došlí podobně toho potvrzují.
Ejhle! Odpověď jistá aneklamná, proti kte
réžtose ničehonamítati nedá ; odpověď Sspo
dáním docela shodná. I možno-li, aby od
porové proti ní povstati mohli?

Ovšem pak povstali odpůrcové a zapři
sáhlí odpůrcové těchto svědectví; od Mar
silia Padovského ve čtrnáctém století, jenž
pro Ludvíka Bavora knihu protipapežskou
napsal, až na nejnovější dobu nacházelo se
vezdy lidu mnoho, jenžto k světlým těm svě
dectvím přistoupiti se zdráhali. Jedni na
prosto a zhola pravili, že Petr v Rímě nekdy
nebyl, druzí ale toliko pozdějšímu jeho do
Říma za Nerona přibytí místo dávali. S
prvnějšími nemůžeme se hádati; kdo zajisté
jasným starožitnosti výrokům tak v líce bije,
ten jistě nedrahně ohledu zasluhuje. Aleani
s druhými se v nesnadu pouštěti nebudeme:
hlavitý důvod jejich jest onen vzatý z mlčení
Laktantiova, jehož vrátkost a neplatnostjsme
již výšeji poznali. Důkazové jejich ostatní
zakládají se na domnělých chronologických
nesnázech, jichž prý nelze ujíti tomu,kdo za
pravdu ujímá, že sv. Petr za Klaudia a sice
hned druhého léta vlády jeho do Ríma při
šel. Ale nesnázky ty zhola ničemnými býti
jsme při k. 12. Skutků apoštolských viděli
a spolu poznali, že vězení sv. Petra a smrt
Heródova nehned po sobě následovala, an
král ten mezi oním v Jerusalémě bydlením
a mezi pozdějším v Césaree se ubytováním
podle Josefa Flavia. (antig. 19, 5—1.) v Ti
beriadě a Berytě nenedráhně zdržoval se.
Výraz sv. Lukáše 12, 17., že se Petr po
divným spůsobem vězení oproštěn byv na

jiné místo odebral, převýborněse hodí k
tomu, že právě tenkrát se do Ríma vydal,
což jistě buď 42. buď 43. léta se dálo, po
něvadž léta 44. týž král v lednu sešel bídnou
smrtí onou, již nám Lukáš v téže k. 12,23.
vypisuje. Ovšem pak 1 51. opět do Jeru
saléma přibyti mohl, kdež jej na sněmu apo
štolském nalezáme Act. 15.. Rím opustil
bezmála následkem vydaného od císařeKlau
dia rozkazu, aby Židé a tudy také křesťané
ze Židů pošlí a v očích pohanských dosud
nerůznění města prázní byli. Za nebytí jeho
v Římě apoštolští mužové v epištole naší
jmenovaní 17, 7%.9., Andronikus, Junius,
Urbanus, zdá se, místo jeho zastávali a cír
kev tu k oné výši přivedli, o kteréž Pavel
v našem listě 1, 8, svědčí. 8 tím se spoko

: 0 příčinách a účeit,

C

jujeme tuto, dalejší toho rozvitek k epišto
lám sv. Petra zůstavujíce.

Ale jaká byla povaha církve té Rímské?
Jmenovitě, jaký živel v ní panoval? t. j.
převládal-li počet křesťanů z pohanstva, čili
raděj sobě nadvládu v ní stránka ze židov
stva pošlá osobila? Jako všady se apoštolé
nejprvé k Zidům obrátili co k dědicům zá
slibův, a v jejich především synagogách slovo
Páně hlásali, nejinak se to v Římě stalo.
Ale zté okolnosti se odvětovati nedá, že by
živel židovský byl na začátku vrchoval nad
živlem nežidovským. Víme zajisté, že se v
synagogách shromážďovali také pohané, tak
řečení přišelci, příchodci, příchozí či prose
lyté, kteřížto totiž pohanskému pověrství vý
host davše, k jednomu Bohu pravému se
obrátili; důkazů toho netřeba podrobněji po
dávati, any děje apoštolů na každé téměř
stránce o tom mluví. Na štěstí list náš sám
o tom nás poučuje, an Pavel hned na za
čátku 1, 5. 6, 13. a opět ku konci listu 11,
13. 15, 16. 18. ku čtenářům co ku poha
nům mluví a svobodnější sobě počínání ano
Samo podniknutí listu svého tím omlouvá,
že apoštolem -pohanův jest. Byl-li pak stav
církve Římské na začátku hned takový, a
měli-li již tehdá pohané převahu nad Židy,
tím více se to dálo později, když Klaudius
císeř byl z Ríma Zidy, ovšem i židokřesťany,
vyhostil, a pohanokřesťané sami v městě zů
stali. Vrátili se ovšem po smrti Klaudiově
(54) vyhostěnci oni opět do Říma, ale již se
nepřidrželi kmenovců svojich, nébrž od nich
odstanuvše docela s pohanokřesťany v jedno
tělo spojili se Act. 28, 17. Nemůžeme tedy
na rozpáči býti, že křesťané z pohanův ro
dilí v církvi Rímské převládali, a k nim před
jinými apoštol prohlídal. Jelikož ale přece
nemalá část církve té ze židokřesťanů se
stávala, nemohl Pavel na ně ohledu nebrati
R. 14., zvláště pak musel k Zákonu Staré
mu ve svých vývodech nejpřilehleji přizírati,
poněvadž na něm křesťanská církev osno
vána jest; jakož i každý křesťan ač i z po
hanstva pošlý se Starým Zákonem neobe
známen býti nemohl 7, I.

2. O příčinách a účelu epištoly k Římanům.

Apoštol Pavel obyčejně psával k cír
kvem těm, ježto byl založil aneb k jejichžto
založení bytedlně přispěl, a také při těchto
nějaká vněšná ponejvíce okoličnost jej k spi
sování listu pobádala. Nic toho nenalezáme
při listu našem, jak to již také nejstarší cír
kevníci ne bez podivení pozorovali. Pro
zvláštnost tuto nemůže ani jinak býti, než
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že sevykladatelé o příčině, za kterou apo
štol list ten napsal, a o účelu, jehož psaním
svým docíliti hleděl, na rozličné náhledy roz
cházeli.

O těch novotářech, jenžto dle vlastního
domyslu či raději nedomyslu svého sobě stav
církve docela maně a bezdůvodně vymalovali,
jakoby v Římské církvi byl živel židovský tak
přemáhal, že již již svobodné ony náhledy,
jejichž zástupcem Pavel byl, docela vsebe po
lykoval; o těchto, díme, novotnících a jejich
bíledně bezdůvodných výmyslech, již bez toho
do čtyr větrů rozprášených, se tu rozšiřovati
přenemístno by bylo.

Jiné ale hypothesy nemůžeme tu mlčením
pominouti; nebo ač podobně nedůvodnajest,
přece, z čehož nám nemálo podivení povstává,
tak zavládlá byla v myslech kritiků předněja
kou dobou, že za věc samozřejmou a rozhod
nutou se považovala. Výteční totiž exegeti na
tom se byliustanovil, že apoštolv listu našem
povstalý v církvi Rímské rozpor ukliditi sobě
předevzal, an křesťanéze židovstva pošlí před
nost sobě copotomkům Abrahamovým připiso
vali, pohanů co nečistých a zákona nekonají
cích nenávidíce ; tito ale zase Židy colidem od
Boha zavrženým pohrdali. Ze svády této prý
ještě jiní svárové povstali a Pavel onich od
někud se dověděv měl za povinnost svoji ne
Svornosti té odpor a meze položiti. V ten
spůsob souzeno po mnohé doby o účelu na
šeho listu, a jak jsme pravili, výtečníci k té
podmínce či domněnce se přidali, jmenovitě
sv. Jeronym, Augustin, Estius, Calmet, Hug
atd. Té věci nám nemálo divno býti musí,
srovnáme-li domněnku tu s listem samým ;
nalezáme tu ovšem některá k lásce a svor
nosti napomínání 12, 18; 16, 17. atd., ale
ta se tou měrou nesou, že veškeré narážky
na nějaké zašlé spory vylučují. Vyniká to,
když prohlédáme k jiným místům, v nichžto
sv. Pavel povahu církve nad jiné vychvaluje
1, 8; 15, 14, 16. 19. jakož i z toho, že apo
štol 15, 15. nn. se nějak omlouvá, proč
Rímanů neobrátiv přece k nim list posílá.

Nenacházíme-liž tedy žádné vněšné.pří
činy, která by apoštola byla přiměla list ten
napsati? Nenabádala ho jiná pohnutka, leč
ta, kterou sám vyslovuje, že totiž apoštolem
pohanů jsa cítil se povinným býti, také Rí
manům, jakožto křesťanům z větší částky z
pohanstva obráceným, se nějak prospěšným
státi a ku potvrzení jich u vířePáně pomoci
1, 11. 15. Potvrzení jejich ve víře, jak to
1 Theodoret uznává (in Rom. 1, 11.), byl
hlavitý záměr daného Pavlem listu k Římanům.
Tím ale sobě apoštol spolu cestu k ústnému
jich utvrzení, a jak velmi šetrně dokládá, k
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obapolnému sebe a jich vzdělání proklestiti
hodlal, aby přijda je na příchod svůj připra
vené nalezl a záležitost svou s nimi bezpeč
něji a účinněji vésti mohl. To jest druhý účel,
jímž apoštol pováděn byl list k Římanům
psáti. Při takovém záměru svém, potvrditi a
posilniti jich ve víře, nemohl apoštol neod
rážeti ty námítky, jež mu v dostížení účelu
toho vadily a tudy list ten povahy apologe
tické dosahuje. V ten spůsob i sv. Chryso
stom se pronáší na počátku výkladu svého
na tu epištolu. .

Ale kterým spůsobem apoštol Rímany
ve víře utvrditi se podjímá? Předkládáv listu
svém základné křesťanstva náuky a odhaluje
poměr člověčenstva ku Kristu odtad, dovo
dě, že lidstvo veškero nadpřirozeným, ta
jemným pudem ku Kristu se odnáší; tou
měrou projadřuje v hlavitých tazích správu
a řád spásy, vyličuje povahu a dočasnost
Starého Zákona, odkrývá hloub přírody lid
ské, vystavuje vniterný rozpor a bídu člově
čenstva, snímá roušku v té věci na myslech

| lidských ulehlou, příčinu bídy té povšechné
projevujíc a ráz pravého ospravedlnění vy
pisuje, dokazuje nevyhnutelnou potřebu kře
sťanskou víru přijíti a svědčí, veškeru spásu
lidskou na milosti Boží osnovánu býti. Tudy
list náš obsahuje odůvodnění a obranu ústavy
1 správy či řádu spásy křesťanstvím zave
deného ve hlavitých nástinech a nákresech,
a proto v církvi sv. od počátku hned nad
jiné části písma veleben býval a vezdyvněm
jádro a dřeň zjevení Božího spatřovávala se.
Jest to nejsličnější perla Nov. Z., jediná ve
svém spůsobu; Pavel v listu tom nad jiné
hlubokost a výši mysli své, bohatost, ryzost,
všestrannost, prozíravost a bystrotu ducha
svého, ale i něžnost, útrpnost a přítulnost
srdce svého projevuje; vidíme v listu našem
apoštola všehomíra a veškerenstva, jenž na
temenu hory stoje věčná tajemství historie
veškerého lidstva vykládá.

Vznešenému a všeobsáhlému účelu tomu
odpovídá také přednášení a vyvedení tajem
ných, hlubokých a ostrovtipných myšlének
apoštolských, jakož i projádření těch vniter
ných citů, jimiž srdce jeho při rozjímání ne
skončené moudrosti Boží proniknuto bylo.
Proto zvláště tento list otiskem a ozrakem
ducha Pavlova jest a nalezáme v něm jak
dialektickou bystrotu, tak i něžnou bolemysl
nost a krásnou a právě vzornou výmluvnost.
Ale proud ideí těch i přemohutně a hlu
boko se rozlívá a koryto lidského jazyka sotva
je obchopiti postačuje. Reč apoštolova jest
matorná, chod vážný, dokazování strohé, dů
kazové jistí; druhdy v přejasnýchsi vedevý“
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vodech a odvětováních, druhdy v přetajemné
idei mystické duši potápí, spolu zázračné na
ně světlo vylévaje; leč s takovou bohatostí
věčné pravdy ty vynořuje, že rozum lidský
úlohu v nich na tisíciletí sobě ku probádání
vytknutou spatřuje. Proto se také dálo, že
list ten přehlubokomyslný nad jiné listy apo
štolovy nadužitbám podroben byl a bludaři
odporného sobě učení v něm důkazů svojich
hledali. Valentiniáni smyslili z něho dovo
diti, že člověk svobodu vůle potratil, Pelagi
áni naopak z něho vyvírali, že vůle lidská ke
všemu dobru samojediná stačí, Antinomisté
pro dokázání, že obrozený člověkzákona mra
vného zachovávati nepovinen, k listu tomu
se táhli. V novějších dobách reformátoři jej
za čiročíré a téměř jediné — zvláště v opo
sici k listu sv. Jakoba — evangelium vysta
vovali a z něho veškery bludy svoje utvr
zovati se vynasnažovali. Sv. Otcové a mezi
nimi nejrázněji a nejkrásněji sv. Chrysostom,
při vykládání slov apoštolových podání se
drže, nám pravý smysl apoštola otevřeli. Ale
než se místněji s obsahem a chodem listu
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případné otázky odpovědíli.

3. Misto a čas.

O těch obou okoličnostech, jak jsme již
několikráte zmínili, nemáme jistých a neo
mylných svědectví, nébrž o nich toliko z dů
vodů vnitrných samých spisův poučujemese.
Nejinak se děje při našem listě. Co se týká
doby, v které psán byl, tedy Pavel ku konci
15, 23—30. sám dobu tu udává. Praví, že
právě nyní sebranou v (Macedonii a) Achaji
almužnu do Jerusaléma odvésti hodlá; sbír
ka ta není jiná leč ta, kterou I. Kor. 16, 1.
II. Kor. 8, 9. předsevzíti poručil. Z toho
zavírati se dá, že list vyhotoven byl nakonci
meškání jeho v Achaji Act. 20, 2., kdež po
tři měsíce zdržoval se. Netají se apoštol náš
S těmi nesnázemi a nebezpečími, jichžto se
mu v Jerusalémě obávati přišlo, 15, 30. a
kteréžto jej tam skutečně zastihly Act. 20,
22. nn., 21, 10. nn. Z toho jde, že list
náš psán I. 58. a že poslán bezmála někde v
Achbaji, poněvadž na cestě z Achaje přes Ma
cedonii do Jerusaléma se ubíraje na spěch
měl, chtěje v svátky letničné do Jerusaléma
doraziti a tudy pochvilí k listu takovému,
jak náš jest, se mu nedostávalo. Ptáme-li se,
ve kterém městě se to dálo, nemůžeme na
jinou odpověďpřipadnouti, leč že se to v
Korintu stalo, poněvadž Korint hlavité město
Achaje bylo, apoštol církev tu založil a Ko

čas, přavota u celitost,

rintanům svojim netoliko v první 16, 3, 5.
než i v druhé epištole 2, 13. 13, 1. 10. a
jinde přislíbil je navštiviti. Za jisto tedy a
nepochybno můžeme klásti, že apoštol tři ty
měsíce pobytu svého v Achaji strávil ponej
více v Korintu a že tam epištolu naši vý
pravil. Tomu nasvědčuje také ta okoličnost,
že Římany pozdravuje jménem Kaja 16, 23.,
kterýžto Kajus v Korintu domoval I. Kor.
1, 14., jakož i jménem Erasta, jenž Act. 19,
22. II. Tim. 4, 12. pokladníkem města Ko
rinta byl. Nade všechnu pochybnost ale po
vyšuje domněnku tu o místě a času psaní
našeho ta okolnost, že apoštol 16,1.2.Febu,
diakonku církve Kenchrejské, jenž příležela
ku Korintu, bezmála doručitelku listu našeho
Rímanům odporoučí. Všecko tedy nám uka
zuje, že list ten napsal apoštol při svém v
Achaji Act. 20, 2. pobytu, a tudy 1. 58. v
Korintu jej vydal.

A. Pravota a celitost listu k Římanům.

O tom, že list náš rodný výplod sv.
Pavla jest, nestávalo v církvi Boží nikdá
žádných pochybností; Eusebius jej mezi ho
mologumeny klade a nad to stává přemnoho
svědectví z nejstarší doby, jimiž pravost ta
nade všelikou pochybnost povýšena se býti
spatřuje. Odpovídá také celá jeho povaha
mysli apoštolově a celému ducha jeho rázu,
a proto zbytečno bylo by tu déle se zasta
vovati.

Ani celitost listu nezavalovala nějaké
nesnáze, pro kterou bychom se tu rozpako
vati mohli. U Marciona sice nenalezají se
dvě poslední kapitoly, jak o tom Origen (in
Rom. 16, 25.) svědčí; ale o haeretiku tom
víme, že v přijímání a ujímání a zamítání
písma docela svévolně a svémyslně sobě po
čínal, na důvody objektivné zhola se neohlé
daje. V některých rukopisech doxologie ku
konci šestnácté kapitoly 16, 23—28. položená
čte se na konci kapitoly čtrnácté; okolnost
ta podle obecného a vesměs přijatého úsudku
povstala odtad, že poslední (XVI) kapitola
ponejvíce jenom jména obsahujíc při veřej
ném v chrámech čtení se vynechávala; doxo
logii tu ale vypustiti nezdálo se, an před
jinými přesličná jest. Tu nebylo leč ji dří
věji postaviti; poněvadž ale hlava patnáctá
bez toho svou doxologii na konci má, tedy
nezbývalo jiného, leč položiti ji na konci
dotčené hlavy čtrnácté. Tím ale celitosti a
pravosti a přesnotě listu se v nejmenším ne
uštěrbuje a přijde nám nyní ještě jen obsah
listu vystavit.
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5. Obsah.

List náš sestává ze dvou částek, theore
tické jedné, od prvé až do jedenácté kapi
toly včetně, a z druhé praktické, jenž ode
dvanácté hlavy počíná a se šestnáctou končí.

Předeslav pozdravení a omluviv svého
listu k Římanům napsání přikročuje apoštol
hned v první hlavě k stežejnému předmětu
epištoly, k němuž veškero jeho pojednávání
tíží, totiž k větě 1, 16., že evangeltum jest
moc a síla Boží k spasení každému člověku,
jenž věří, židu nejprvé jakož t pohanu. Tu
pak ukazuje, že právě evangelium jest také
ta výminka a jediná cesta pro všecky, ač
chtějí-li spásy dojíti. Podle toho dělí člo
věčenstvo na dvé, na Židy, jimž se zvlášt
ního zákona Božího dostalo, a na pohany,
jimž Bůh mimo zákon vniterně napsaný se
nebyl zvláště zjevil. Těm i oněm nevyhnu
tedlně náleží, evangelia přiúčastniti se, an
obojí ve hříších postiženi jsou, což napřed
na pohanech doličuje 1, 16—52. Napotom
totéž o Židech ukázati hodlaje vykládá roz
díl mezi věděním a činěním a svědčí, že jen
vykonávání zákona před Bohem člověka spra
vedliva činí, 2, 1—160. Tudy také Židé, zá
kona Božího neplníce, zalíbení Božího nedo
šli a v podobné jak pohané hříchy se vy
davše podobným trestům podrobeni jsou,
aniž jim pro zatvrdlost jejich přednosti jim
od Boha propůjčené pomáhají 2, 17—3, 20.
Veškeré tedy člověčenstvo v klatbě Boží na
lézá se, z nížto jedině milost Boží nám v
Kristu daná vyvésti může, jestliže ji vírou
docela ujímáme 3, 21—31. Tuto cestu Bůh
již na počátku vytknul co jedinou, po níž
ospravedlnění dojíti lze, jak se to již hned
na Abrahamu spatřuje k. 4. Ustav ten spásy
dán nám od neskončené lásky Boží, jeuž ani
Syna Božího neušetřila a jehož smrtí nám
ospravedlnění před Bohem zjednáno, což vy
světluje antithesou prvého a 'druhého Adama,
Krista totiž, jehož milost nevýslovně hříchy
Adamovy převahuje k. 5.

Ačkoli ale milost Kristova mnohem více
nade hřích rozhojnila se, nesmí se odtud
odvětovati, jakoby člověk hřešiti směl, nébrž
na opak tím více všem hříchům odvoliti má,
což také již na křestu symbolickým pohro
bováním se naskýtá a za kteroužto příčinou
pod milost postaven jest člověk k. 6. Nyní
porovnává Pavel stav člověka pod zákonem
a stav jeho pod milostí a líčí, že zákon člo
věka rozervanosti a vniternéhorozporu opro
stitt nemohl, ano naopak ji ještě přitužil,
ač ovšem také tím tužbu po spáse proužeji

Svaty Pavel,
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ubudil k. 7. Skutečně pak spásy té lidstvu
se dostalo, když Kristus vtěliv se hřích a
smrt překonal a milost Ducha sv. vykoupen
cům svojim vyjednal, skrze kterou se syny
Božími a dědici říše nebeské stáváme, ač
setrváme-li, k čemužnásostatně také toucha
přírody, pomoc Ducha Božího a ujištění Boží
pobízí k. 8.

Ale zarytost Židů v nevěře zdála se ty
„vývody apoštolovy podrývati ano vyvracovati;
i musel apoštol k tomu prohlídati, aby zá
vadu tu odstranil. S bolestí srdce nad za
slepeností národa svého na dílo to se vydává
a ukazuje z událostí Starého Zákona, že Bůh
vezdy podle přemoudré dobrolíbeznosti své
bez předešlých zásluh těch, kterých se mu
vidělo povolával, aniž táké kdo nějaké právo
má, jímž by svémoc Boží obmezována býti
mohla. Svobodu tu Bůh v starém zákoně
po veškeren čas vykonával a za pravé Abra
hamovo símě nepočítají se ti, jenž tělesně
od něho pocházejí. Té svobody Bůh také
nyní užívá, an Zidy pro nevěru zamítá, po
hany pak přizývá k. 9. Zavržením svojím
ale sami Židévinni jsou, an pro svéhlavost
a zarytost a pro vystavování svojí vlastní ze
skutků vyniklé spravedlnosti tou, jíž jim
Bůh nabídá se, cestou spravedlivosti opo
mítají, k. 10. Proto však není celý národ
onen na vezdy zavržen a dočasná přednost
pohanů nedává těmto práva nad Židy se po
trhovati a vynášeti. Židé všelijak osnovu
a základ církve činí a Bůh mocen jest za
schlý kořen ten obživiti a když po obrácení
veškerých pohanů vchod Zidům do církve
upraven bude, tehdy nevystihlá moudrost
Boží v jasném světle se ukáže k. 11.

V druhé části praktické či paraenetické
vyvodí apoštol z předeslaných nauk předpisy,
které v křesťanství zachovávati přijde, nejprv
povšechné, pak zvláštní. Od zásady, jakou
se vůbec v odnášení k Bohu spravovati máme,
přikročuje ke spůsobu, jakého v církevním
a společenském Životě šetřiti jest k. 12.,
načež © povinnostech občanských a 0 po
slušnosti vrchnostem povinné mluví k. 13.
Přechází napotom k té šetrnosti, s jakou se
k slabým ve víře chovati a jak všeho po
horšení vystříhati se mají k. 14., k. 15,
1—14. Potom omlouvá předsevzetí své, jímžto
ku poslání Rímanům listu povoditi se dal,
omlouvá i spůsob psaní svého a dotýká děj
nosti své apoštolské a úspěchů z ní vynese
ných 15, 15—33. a pozdraviv veškeré sobě
známé v dlouhé řadě pozdravů a přede pod
chozími podryvateli církve jich vystříhav, za
vírá celóu epištolu překrásným slávoslovím,
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Vznešený obsah a hluboké idey v listu

našem zahrnuté vybídaly po všechna století
nejvýtečnější duchy, idey ty myslí svou ob
chopiti a o výtěžek bádání svého s jinýmisesděliti.© Nejstaršíkomentárpocházíod
Origena, jenž se nám v překladu Rufínově
zachoval. Nejvýtečnější ale výklad máme od
sv. Jana Zlatoústa, k němuž také ještě z
Řeků Theodoret se přidružuje. Z latinské
církve vyniká komentár sv. Tomáše Aguin
ského; neméně Soto a Tolet ve svých vý

kladech vynikají. Nade všechny pak mezi
novějšími katolíky Estius, Justiniani a Cor
nelius a Lapide výtečnými epištoly té vý
klady prosluli; kromě nich jmenuje se ještě
Calmet a nejnověji Maier a Reithmayr. O
protestantských komentátorech se nezmiňuje
me, ješto k dobytí pravého smyslu epištoly
naší málo přispěli, ano právě z tohoto listu
nesličným vykládáním bludy svoje vyjímali a
utvrzovali. K lepšímu vyvíjení náučné pod
staty epištoly té ale ovšem námětek dali a
filologickou stránku jeho nemálo objasnili.



Hlava I.

V prvé kapitole apoštol slavným spůsobemŘí
manů pozdraviv 1—T. prondší svou k
ním přivinulost a je navštiviti žádost
8—15. Na to přechází k hlavité průpo
vědí lčstu svého, že totiž evangeltum jest
moc Boží ku spasení všechněchvěrců, 16.
17. jehož pohané svrchovaně potřebovali,
poněvadž Boha poznati mohouce vlastné
vinou svou na neznabožnosti se ocitnult a
ve zbrodněch zatonuli 18—92.

1. Pavel, služebník Jesu Krista, po
volaný apoštol, oddělený k evangeliu Bo
žímu, 2. které předslíbil skrze proroky
své v písmech svatých, 3. o synu svém,
jenž stal se jemu ze semene Davidova
podle těla, 4. jenž předurčen jest Synem
Božím v moci podle Ducha svatosti vstá
ním z mrtvých Jesu Krista Pána našeho,
5. skrze něhož jsme přijali milost a apo
štolství ku poslušenství víry ve všech ná
rodech pro jméno jeho, 6. mezi nimiž jste
1vy povolaní Jesu Kristovi; 7. všechněm,
kteří jsou v Římě milencům Božím po
volaným svatým. Milost vám a pokoj od
Boba Otce našeho a Pána Jesu Krista.

Ze všech přípisů a pozdravení, ježto
apoštol ve svých listech na počátku hned
uvádí, tento úvod nejprostrannější a pro
mnohé vsuté věty k vyrozumění jest nejtěžší.
Jednoduché pozdravení, jak se nám ukazuje,
spojíme-li verš první hned s veršem sedmým,
bohatému duchu apoštolovu nestačilo; jak
se Rímanům psáti podjímal, tudíž se mu na
mítaly myšlenky některé v celé Živosti své,
jimž výhost dáti se mu nevidělo. Během
tím se stalo, že již přípis ten poučliv jest
a nejhlubší tajemství sv. víry nám odkrývá.

Hned při verši prvém trojí přísudek sobě
Pavel přisvojuje; nazývá se sluhou Jesu Kri
sta, apostolem a oddělencem k evangeliu. Jak
přímětkové ti tři rozlikují se a kterak se k

sobě vespolek mají? Služebník nadesílá pána,
jenž jest J. Kristus; sloužiti sluje někomu
oddati se a vůli jeho poslouchati. Každý
pak člověk, nejsa bytost odsobná, někomu
slouží, a sice buď hříchu, buď spravedlnosti
6, 17. 18. s tímrozdílem, že služba ona jest
nesvobodna 7, 14. 23., tato ale právě nej
vyšší stupeň svobody činí Gal. 5, 1. Jo. 8,
31. nn. V tom smyslu každý křesťan povinenbýtislužebníkembožím.| Aleapoštol
zve se sluhou K. J. ve vyšším významu, VY
tom, v jakém se toho slova o Mojžíšovi Deut.
34, 5. Jos. 1, 1. o Josuovi Jud. 2, 8. a 0
prorocích užívá, kteří ve zvláštním od Boha
sobě svěřeném úkolu Bohu sloužili, a jací
se kladou v novém zákoně ti, jimž Pán správu
domu svého poručil Luc. 12, 42. Jelikož u
Pavla povolání ku křesťanství a k apoštol
ství v jeden děj splynulo, také služba jeho
a apoštolství na sebe dopadají, apoštolství
zajisté jest obor, v němž služba jeho se po
hybovala. Tudy slovo sluha v písmě N. Z.
Jud. 1, 1. Jac. 1, 1. právě tolik co apoštol
značí. Na našem ale místě ten rozdíl jest,
že slovo sluha obecně to vyjádřuje, Co Se
mástnějí slovem apoštol označuje. Apoštol,
jak jsme již výše Mt. 10, 1. pravili, značí
sice vůbec vyslance a užívá se v písmě sv.
druhdy v prostrannějším smyslu, jak níže
16, 7. o Andronikovi a Juniovi srv. Fil. 2,
25. Tuto se ale béře v užším významě a
značí toho, jenž bezprostředně ode Pána za
hlasatele nauky jeho a vrozdavače či poslu
hovatele tajemných milostí B. povolán; po
jem ten vytýká Pavel slovem povolaný, jímž
namítá, že se nevetřel sám nepovolaně, že
si úřadu apoštolského neosobil o své ujmě,
Jer. 23, 21. aniž také, že přednosti té v Cír
kvi ode člověka neb skrze člověky byl do
sáhl, jak to místněji rozvinuje Gal. 1, l.,
nébrž bezprostředně od samého Krista apo
štolství došel zázračným během, o němž Act.
9,3. Tudy 1. Cor. 9, 1. na tom nadpřiro
zeném povolání svém za apoštola zakládá
stejnou svou S jinými apoštoly právomocnost.
Bezprostřednost ta jest výlučná přednostapo

ih O0%rl
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štolův 4 za tou příčinou církev apoštolskou
t. j. na základě apoštolů založenou sluje Ef.
2, 20. Ale apoštol není toliko povolaným,
nébrž i odděleným k evangeliu B. t. Jj. od
míseným, odloučeným, obranýmz oboru ji
ných lidí a zvláště k evangeliu určeným;
tím narážína Gal. 1, 15., kdež o sobě vece,
že jej Bůh ze života matky oddělil a obral,
jakož i na Act. 13, 2., kdež oddělení či od
loučení to předčasné v času uskutečněno,
an Duch sv. velel: oddělte mi Pavla v službu,
ku které jsem povolal ho. Slovem tedy od
dělený nová stránka ku pojmu slovem povo
laný vytknutému se přičiňuje, Oddělen byl
k evangeliu, k službě evangelia Gal. 1, 16.,
ku působení pro ústavu spásy, což netoliko
hlásáním se dálo, nébrž i zakládáním čá
stečných církví, jich spořádáním a ustroje
ním; jmenuje pak evangelium to evangeliem
Božím, poněvadž od Boha pochází. ©

Již pak evangelium místněji opisuje,
čímž pozdravení svoje sice přerývá až do
verše sedmého je odkládaje, avšak vzneše
nými a velkolepými tahy bytnost evangelia
vyličuje. Vece především oněm, že je Bůh
předeslíbil či dřívěji přislíbil, dřívej než se
vyplniti mohlo; tím apoštol ukazuje, že
evangelium není něco nového, V nově vymy
šleného, aneb z nedojepí se vyskytlého, nébrž
že již dříve a dávno sice slíbeno a předvě
stíno bylo, že tedy věc v něm od věků Bo
hem ustrojená se podává. Přislíbil to Bůh
skrze proroky své: proroky těmi v širším
slychu rozumí veškery bohoduché spisatele
a věstitele, kteréž v St. Z. o Kristu, 0 příští
jeho a spáse jím strojené atd. hlásali; tak
se též slovo to béře Luk. 1, 70. Hebr. 1, 1.
Proroci ti, již právě o Kristu hlásali, byli
proroci Jeho, Boží, od Boha povolaní a nad
chnutí a tudy slova jejich byla slova Boží.
Slova ta pak, jež hlásali, nalezají se v pé
smech svatých, svatých, že hlavitý a přední
původce jejich jest Duch svatý. Písmy těmi
rozumí, jak na bíledni jest, písma sv. Sta
rého Zákona; a z toho posvátného pramene
známost očekávání nějakého dárce spásy se
po celém řecko-římském světě rozšířila a
prohlukla do širého světa domněnka, že ně
kdo z Judey světem zavládne. V písmech
těch předoznámil Bůh o Synu svém, kterýžto
Syn B. jest cíl a konec veškerého St. Z.
10, 4. aneb jak jiní slova ta k evangeliu
táhnouce: kteréž evangelium jedná 0 Synu
B. a tu již obou hlavitých stránek o Kristu
dotýká, o snížení jeho vtělením a povýšení
jeho ku pravici Boží; obojí stav Páně ve
slovech se ozývá: „Jesu Krista Pána našeho“
v. 4. Apoštol je ale oba od sebe rozeznává
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a nejprv zkrátka jedná o vtělení P, řka, jenž
jemu stal se či zplozen jest ze semeneDavi
dova podle pleti či těla. Slůvko jemu zby
tečno jest, aniž ho text řecký má. Pleť caro
caoš v Novém Zákoně, jak jsme to při Jan.
1, 14. pravili, nejednoho ponětí jest; značí
zajisté buď část přírody lidské a sice maso
co díl těla zvláště v protivě krve 1 Cor. 15,
39. L. 24, 29. Jo. 6, 54. aneb značí celou
tělesnou jestotu člověka Ef. 5, 29. Col. 2,
23., aneb posléze znamená celou bytnost člo
věka, tělesnou i duchovnou Jo. 1, 14. 17,2.
V posledních dvou případech obyčejně se k
slovu tomu pojí vedlejší význam slaboty a
mdloby. Na místě našem tuto, jak na oce
jest, slovem tím celá přirozenost lidská bez
vedlejšího pojmu se slyší. Člověkem se stal
Kristus z plemena Davidova; okolnost tu
přiloučiti potřebí bylo, poněvadž prorokové
jasně předpovídali, že se Messiáš z rodu Da
vidova narodí,

Sličně se k tomu hodí časoslovo učiněn,
stal se, zrodil se, an zprotivy o božské pří
rodě jeho užívá se slova býti Jo. 1, 1. 3, 14.
jak to z míst 2. Reg. 7, 12. Z. 88, 4. 37.
131, 11. Jes. 11, 1. a jinde předoznámeno
bylo, že z Davida Messiáš pojde, a z míst
N. Z. Jo. 7, 42. a j. viděti, že Židénejinak
o tom smýšleli Davidovce očekávajíce Mt.
22, 42.

Od lidské přírody Kristovy vstoupá apo
štol k nadlidské a nadtvorové bytosti Jeho.
Ale tu chod vykladatelů vázne a nedivno,
že v nejeden výklad se vydávají. Někteří
se drží latinského čtení předurčem, a slyší
to v ten spůsob, že odvěčně určeno a před
řízeno bylo od Boha, aby v času ten člověk,
jenž jest Ježíš Kristus, byl Synem B., aby
sjednocení se božské přírody Logovy s těle
senstvím lidským v času dálo se. Leč vý
klad ten spolehá na čtení předurčen praede
stinatus, které čtení ale ani ve starých la
tinských rukp. základu nemá, neřku-li, že text
řecký sotva v některém rukp. předložky té
se účastní, z prosta určen destinativ dour9évrog
klada; předložka ta přeď dodána k slovu
tomu, poněvadž se nezdálo smyslu míti, aby
Kristus Synem Božím určen či ustanoven
byl, jelikož jím od věčnosti jest. Tudy lépe
sv. Chrysostom smysl udává, an slova před
určen či určen vykládá: prokázán, osvědčen,
uznán, tak že určení ono netáhne se ksamé
bytnosti božské, nébrž ku poznání jí od lidí
a k osvědčení jí před lidmi. Kristus Synem
Božím se býti určil před smrtí svou; nauka
ta ujistila, potvrdila se vzkříšením Kristovým,
tak že ovšem tehdy Synem B. býti usvědčen
a prokázán byl. Osvědčení to nebylo mdlo,
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nejasno, nébrž dálo se v moci, mocně Col.
1, 29. důvodně, důrazně, přesvědčivě, vše
mocnost Boží takovým důrazným spůsobem
syuovství Boží Kristovo prokázala, že ovšem
Jidstvo všelijak jemu místo dáti musí. A ta
všemohutnost B. se právě v tom projevila, že
Kristus z mrtvých vstal, jakož vstání z mrtvých
Kristovo největším důvodemjeho božstvíjest,
jak již praveno. Vzkříšení z mrtvých jest hla
vitý článek křesťanské víry, bez něhož by se
v nivec rozpadla 1. Cor. 15, 14.17. Přidává
ještě apoštol prokázán jest podle ducha sva
tosti či podle ducha svatého. Slova ta mno
hému výkladu podrobená nejprostěji se kladou
proti slovům podle těla; a jakož slova podle
těla lidskou přírodu Kristovu znamenají, tak
naobrat slova podle ducha svatého značí bož
skou povahu Jeho. Vece pak ďucha svatosti
a nedí pouze ducha svatého, poněvadž na mysli
mu tane, že božstvím Kristovým netoliko jeho
člověctví posvěceno, nébrž že vůbec od Krista
veškera svatost na člověčenstvo vylita byla
a se vylévá. Prostě vykládá Theodoret: apo
štol učí, že dle pletě synem senazývaje Da
vidovým prokázán byl Božím synem skrze moc
od Ducha sv. působenou po svém z mrtvých
vzkříšení čv Ovvauet v moct toli co skrze moc
xurů zvěbna oy, Dle ducha svatosti t. j. moc
ona děje se působením Ducha sv. ze vstání
z mrtvých od doby vzkřesu jeho. Podobně
praví apoštol I. Tim. 3, 16., kdež o včlově
čeném Bohu dí, že ospravedlněn byl duchem
sv. t. j. prokázán a osvědčen co ten, jímž se
býti tvrdil.

Ten nejprostější výklad slov oněch, podle
něhož důkaz jeden vede se ve verši tom:
vzkříšení jest důkaz, slovo mocně vyslovuje
spůsob důkazu a slovy podle ďucha svatosti
se předmět důkazu vytýká. Jinak někteří,
jenž tři důkazy tuto býti se domnívají atudy
slyší slova v mocť 0 divech a zázracích, jimiž
se Kristus Synem B. býti osvědčil a jimiž
nápotom Duch svatý svědectví božské Kri
stově přírodě vydával Jo. 15, 26. Slova podle
ducha svatosti slyší potom o Duchu sv., 0
třetí osobě božské a odkazují na to, že Kri
stus z Ducha sv. počat Luc. 1, 35. Matth.l,
18. 20., že Duch sv. na něm spočinul Mt. 3,
16. Jo. 1, 33., že od Něho Duch sv. ku po
světě duše veškerému lidstvu dán, aže Duch
sv. skrze divy Kristu svědectví dával Jo. 15,
26. Třetím důkazem jest jim vzkřísení. Leč
jak jsme pravili, prostěji se nese výše polo
žený výklad: zrozen dle těla z Davida, pro
kázán podle božské bytnosti co Syn B. vzkří
šením. Jiný výklad slyší slovo předurčen ve
smyslu ustanoven a béře slovapředurčen Sy
nem Božím dle ducha svatosti opovýšení Páně
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na pravici Otcově ; slovo vmnocevykládá o moci,
kterou Kristus sobě smrtí zasloužil a praví,
že se přidává podle Ducha sv., poněvadž to
Krista za Syna Božího v nebesích povýšení
se skrze Ducha svatého dálo. A poněvadž
po vzkřesu Páně padalo, tudy se zmiňuje
Pavel o tom vzkříšení; ale výklad prvnějšíjestmístnějšímaobyčejnějším.—| Přidává
Pavel Jesu Krista Pána našeho. dílem aby
vlastní jméno Syna B., oněmž mluví, vyjádřil,
dílem že mu jméno Páně pronášeti přesladko
bylo. O všem tom jiždříve mluveno; ojménu
Ježíš a Kristus při prvé kap. Mat., o jménu
jeho co Pána v témž evang. několikráte.

To předeslav o Kristově osobě vůbec
přechází nyní na poměr svůj k témuž Kristu
P. a vece: Skrze něhož jsme obdrželi milost
a apoštolství, Mluví o sobě v plurale, poně
vadž ten spůsob nějakou povahu skromnosti
do sebe má; vece skrze něhož, že předložka
skrze značí prostředečné udělení milosti a
Pavel na tomto místě bezprostředného uště
dřitele Boha Otce sobě představuje, ačjinde
ovšem předložka skrze u něho ve smyslu
předložky od se klade Gal. 1, 1. Obdržel
pak milost a apoštolství t. j. milost býti apo
štolem ; apoštolství svoje Ef. 3, 8. prostě mi
losté nazývá, a tudy vykladatelé ponejvíce dvě
slova měl. a ap. praví obdvojením jeden pojem
vyjádřovati. Podobné obdvojení či podobnou
hendiadu jsme viděli n. p. Mt. 4, 6. v kra
Jině a v stínu t. j. stinné, mračné, mrákotné
krajině Act. 14, 13. býky a věnce t. j. býky
ověnčené. Od výkladu toho ustupovati ne
příleží, aniž potřebí skrze m?losť rozuměti
blahodatě, jimiž Pavel od B.ozvláště nadělen
byl; všecky milosti v jeden celek splynuly u
něho a jedním povoláním i křesťanem i apo
štolem stal se. Milost ta úřadu apoštolského
jemu dána byla ku poslušenstvé víry ve všech
národech; tam tedy směřoval B. apoštolství
na něho složiv, aby všickni národové víry
t.j. nauky křesťanské poslušnými se stali.
Důraz leží na slově ve všechnárodech a značí
se jimi, že úřad apoštolství jeho na veškery
národy se vztahoval; slova ku poslušenství
víry neznačí: ku poslušnosti, jenž pochází z
víry, aniž jest to genitiv subjektu ;nébrž slova,
ta znamenají ku poslouchání víry, k ode
vzdání se víře v poslušenství, jak 16, 20.
a ozvláště Act. 6, 7. 2. Cor. 9, 13. viděti.
Jest tedy genitiv véry genitiv objektu čipřed
mětu. Tak mluví apoštol, vece Zlatoúst, aby
nás naučil, že k věření potřebí poslušnosti,
podajné a učelivé vůle a že nepřijde na to,
aby člověk o pravdách k vířepříležitých spo
roval se, ani na to, aby pravdy podané do
konale se dohloubal; nebo vece apoštol
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2. Cor. 10, 5. tu rozum v poddanost jímati
potřebí. Slova, jež apoštol ještě přidává pro

jméno jeho t. j. Kristovo nejlépe se pojí se
slovem apoštolství aneb, což na totéž vychodí,
s celou větou a značí konec a cíl povolání
Pavlova, jak Act. 9, 18. vysloven jest: aby
nosil jméno mé před pohany. Jméno se klade
místo oslavení; velebení a oslavení Otce Jo.
17, 1. konečný účel veškerého vedení a zje
vování Božího, závisí od oslavení Syna Aa
rozšířením slávy Kristovy skrze křesťanství
také sláva Otcova rozšiřovala se.

Vylíčiv všeobsáhlost apoštolství svého
Pavel přechází na Rímany a dí jim, že také
oni v mezech úřadu jeho se zahrnují. Vece:
Ve kterých, mezi kterými totiž národy a po
hany, jenž k apoštolství mému přisleuchají,
jste také vyŘímané. Tím počíná spolu omluva
jeho, proč jim psáti volil, jako by jim pra
vil: ješto úřad můj apoštolský na veškery
pohany či národy se vztahuje, tudy také vás
zahrnuje; a já nemoha na ten čas ústně,
volím aspoň písemně úřad ten u vás zasta
nouti. Viděti z toho, že větší část křesťanů
Římských z pohanů pocházela: a ti byli, jak
dokládá ap., povolanci t. j. přikázanci Jesu
Krista, jenžto se k němupřikázali, k němu
se přidali, jemu se zavázali, povolání ode
Krista skrze apoštoly k nim vyšlé přijali.
Místněji o povolání mluví níže 8, 28.

Po tolika mezivětách a vložkách, v nichžto
se mu o účelu a povaze evangelia, jakož i
o účelu apoštolství se rozprostraňovati vi
dělo, vrací se apoštol k verši prvému, ku
přípisu a pozdravení tam započaté doplňuje,
an dí: všechněm, jenž v Rémě jsou, milým
Božím povolaným svatým. Svědčí list ten
všechněm v Římě, buď již tam rozeným, buď
tam odjinud přibylým. Dvojím přísudkem
své Rímany vyznačuje. Nazývá je nejprv:
milé B. či milovance B., jenž totiž od Boha
milování jsou, ješto smíření s ním došli, k
účastenství věčných zboží povoláni od něho
a v milosti Boží postavení byli 8, 15. 16.
Tím přímětkem vypisuje ráz jim od Boha
propůjčený; druhým ale, jejž ihned přičiňuje,
klade povolání jejich zřejmě, pravě: povola
ným svatým, t. j. povolaným ku svatosti, po
volaným ku křesťanství tím záměrem, aby
svatosti všelijak píleli. První křesťané vůbec
svatými zváni, poněvadž čistoty mravů a po
božnosti života pilni jsouce, ovšem pak Du
chem sv. jsouce posvěceni, toho jména sobě
zasloužili. Svatý co jest, že totiž značí něco
ode tmy bludů a nectností odloučeného, světlu
příbuzného, Bohu, jenž světlo jest I. Jo.
1, 5. oddaného, milostí B. a udělením Du
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cha sv. posvěceného, o tom několikráte již
praveno bylo.

Po tomto slavném přípisu následuje
slavné, u Pavla obyčejné ve všech epištolách
se naskytající pozdravení: Milost vám a po
koj od Boha Otce našeho a Pána Jesu Krista.
Milost značí v písmě buď vniternou dobro
tivost Boží co vlastnost Bohu příležitou a
bytnou Ef. 2, 4. 7., buď sklonnost lásky a
dobroty B. k lidem Rom.5, 20., buď účinky
a dary, jenž z příchylnosti té plynou 1. Cor.
1, 4. V pozdravení svém Pavel dvojí po
slední ponětí spolu pojímá a rozumí skrze
milost blahovůli Boží k lidem se všemi od
tud plynoucími dary. Pokoj, kterého jim
ještě želá, značí všeliké dobro, jehož nám
pro tělo a duši potřebí, blaho, blaženost, ob
zvláště ale blaženost duchovní z víry vyprý
štilou a druhdy na blahoslavenství proměniti
se mající. Ve dvou těchto slovech m?losti
a pokoji Pavel předkládá počátek a konec
veškeré správy spásy lidské; od milosti B.
zajisté všeliká spása naše počátek béře, bez
nížto člověk nic k životu věčnému zásluž
ného působiti nemůže; veškera pak milost
tam čelí a směřuje, aby člověk konečného
blahoslavenství či pokoje došel. Všeho toho
jim přeje od Boha Otce, jakožto pramenu
všeho dobra Jac. 1, 18., ale spolu oď Krista
Ježíše, jakožto toho, jenž naším Pánem jest,
an nás drahocennou krví svou sobě přivlast
nil a přisvojil, od Otce všelikou moc nad
námi obdržel Mt. 28, 20. a naším prostřed
níkem jest I. Tim. 2, 5.; jeho prostředko
váním toliko se nám milosti a pokoje do
stati může. Ostatně sv. Zlatoúst pozname
nal, že pozdravení apoštolů nebylo pouhým
znamením blahovůle, náchylnosti a přízně,
nébrž že podle slov Páně Matth. 10, 13.
pozdravení jejich bylo účinné a působivé,
vyžádajíc od Boha té věci, kterouž v pozdra
vení vynášelo. © pozdravení, plné nesmír
ného požehnání! Ono to jest, jež Pán sám
apoštolům poručil, aby S ním do příbytků
lidských vstupovávali. Milost a pokoj! Ne
malou vojnu Pán ukojil vně nás i v nás,
mnohotvárnou, všestrannou, dlouhotrvalou
vojnu. A to neděje se přičiněním naším,
nébrž milostí Jeho, vece Zlatoúst. Již pak
vizme, jak sám list svůj počíná.

8. Nejprvé děkuji Bohu svému
skrze Jesu Krista za vás za všechny,
že víra vaše se rozhlašuje po celém
světě. 9. Svědek mi jest zajisté Bůh,
kterému sloužím v duchu svém v evan
geliu Syna jeho, že bez přestání na vás
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pamatuji 10. vezdy na modlitbách svo
jich prose, aby se mně aspoň někdy
zdařilo z vůle Boží přijíti k vám, 11.
nebo žádám uviděti vás, abych někte
rého udělil vám blahodaru duchovního
ku potvrzení vašemu, 12. to jest koba
polnému se s vámi utěšení skrze spo
lečnou víru vaši a moji. 13. Nechai
pak, abyste nevěděli, bratři, že jsem ča
sto uložil přijíti k vám a závadu jsem
měl až dosavád, abych nějaký plod měl
i mezi vámi, jakož 1 mezi ostatními ná
rody. 14. Řekův i Neřekův, moudrých
i nemoudrých dlužníkem jsem. 15. Tak
co do mne hotov jsem i vám, jenž v
Římě jste, evangelium zvěstovati.

Podle ř. i lat. textu předvětou ap. po
čínati se zdá, leč dověty nenalezáme, an P.
obhrnut myšlénkami vazbu proměnil. Apo
štol téměř ve všech listech pozdravení pře
deslav počíná listy svoje s díkůčiněním za
úspěch a vzrůst, jaký církev ta, jíž list svědčí,
v evangeliu přibírala. Jest to, vece Reh.
Naz., nejkrásnější pořádek, přede vším Bohu
děkovati. Jmenuje Boha svojím Bohem, ne
jakoby jiné lidi Bohu odcizoval, nébrž pro
svou k Bohu obzvláštní přivinulost za vzne
šené dary, jimiž ho Bůh před jinými obmy
slil. Bohu svému, jemuž docela náležím, je
muž jedinému Žiji, jenž se mně tak udělil
dary svými, jakobych já jedin předmětem
byl lásky Jeho. Děkuje pak Bohu skrze Jesu
Krista, poněvadž skrze Krista všecky mo
dlitby naše k Bohu posílati potřebí Jo. 16,
23., jakož nám od Otce všecky dary skrze
Krista se dostávají, an jím toliko přístup k
Otci máme R. 5, 1. Ef. 2, 18. Tudy církev
veškery modlitby své zavírá: skrze Pánana
šeho Jesu Krista. Slova: za vás za všechny
mají důraz do sebe a značí, jak výtečna byla
církev ta římská ve všech údech; sicjinak
Pavel jinde 1. Cor. 1, 4. Col, 1, 3. toho
slova nepřidává, kde nějakou výslipku ná
potom projádřiti hodlá. Předmět pak a dů
vod toho za veškery Rímany díkůčinění byl,
jak dále vece, že jejich víra se rozhlašuje po
celém světě; ne pro to rozhlašování, nébrž
pro tu výtečnou povahu, pro kterou víra je
jich zvěstována či rozhlašována t.j. chválena
a velebena býti zasloužila, proto děkoval
Bohu. Nedí apoštol, že víra vaše známa
Jest, nébrž, což mnohem více jest, že se všady
ohlašuje a zvelebuje. (Zlat.) Víra očividně
stav jejich vniterný značí a tudy subjektivně
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se béře a znamená ochotné přijetí nauky
Kristovy a jí životem svatým osvědčování.
Po celém světě, vece, t. j. po vší římskéříši;
jisto, že o velikém tom v Římě pohybu a
ruchu skrze přijetí víry stalém netoliko všickni
křesťané po celé římské říši věděli, nébrž že
také i k samým pohanům vědomost 0 ní do
stala se. Podivně se vyplnila slova tato
psaná, když církev v Rímě byla zrnem hor
čice. Tehdá po boku jí stály jiné církve
apoštolské, nyní ona jest jednou církví apo
štolskou a vážnost všech církví apoštolských
na ni spadla a se přenesla. Chvála tato byla
netoliko ustavičnou pro Rímany pobudkou v
časech pozdějších, že na př. Jeronym sv.
Paulu a Eustochii k ní odsýlá, nébrž podle
sv. Cypriana spolu prorocký v ní výrok se
chová o budoucnosti (epis 57.) jakož pak je
diná církev Rímská nikdy změnám a blu
dům nepodlehla; tudy sv. Ir. 3, 3. vece, že
od římské církve co matky pravé víry hle
dati sluší a že k ní veškery církve ostatní
pro výtečnější přednost její prohlédati mají.

Nespokojil se apoštol pouhým přivinu
losti své k Rímanůmosvědčením, nébrž ji
tudíž potvrzuje, ano ku potvrzení tomu se
Boha co svědka dovolává. Nebo, vece, Bůh mi
svědek jest, přísahu činí pro dodání většího řeči
své důrazu. Podobně níže 9, 11. Fil 1, 8.
1. Thess. 2, 5. Hned také k tomu klade
ještě, že veškeren úřad jeho apoštolský jej
k tomu vede, aby na modlitbách na ně pa
matoval a k nim přihyti se strojil, an vece:
jemužto sloužím duchem svým; nebo právě
poněvadž apoštol jsem, poněvadž jsem se
jemu zcela, z celé mysli své oddal, tedy po
vinnost mám za vás modliti se atd. Samo
slovo řecké Auroevo, jehož apoštol užívá tuto,
o bohoslužbě toliko se klade v písmě sv. N.
Z. Luc. 1, 74. Act. 7, T. 24, 14. Hebr. 8,
5. 9, 9.; přidávaje nad to v evangelču Syna
jeho určuje obor té služby své, úřad svůj
apoštolský a vykonávané v něm rozšiřování
evangelia na mysli maje, jenž o Synu B.
jedná, jehož hlavitý a téměř jediný předmět
jest Syn Boží. Povahu služby svojínaznačuje,
an vece duchem svojímt.j. vniterným smyslem,
celou bytostí svou, bezvýminečným odevzdá
váním se Jemu. Tím vším osvědčuje Pavel,
že je ustavičně v paměti netoliko chová, nébrž
na modlitbách svojich na ně pamatuje. Zvlášť
ní ale předmět modliteb jeho neustálých byl,
jak hned přidává v. 10,aby přece někdy se
mu podařilo £ nim do Ríma podle vůle Boží
se dostati. Praví: aby přece někdy, či jak
vlastně zní zdaby přece někdy, a slovy těmi
namítá dávnou svou po Římanech touhu, jakož
i odvislost svou od vyššího řízení projevuje,
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Praví: podle vůle Boží,poněvadž jakkoli vroucí
a neustálá v srdci mu vládne tužba, přece
všady a vezdy želání, přání a úmysly svoje
Bohu podrobuje. (Cojsme přeložili: aby se
mi nějak podařilo, poštěstilo, za to stojí v
textu ř. dlahocestovati, avšak slovo to svodém
postupem času širšího významu došlo, jak 1.
Cor. 16,2.3. Jo. 2.viděti. Příčina, proč knim
přijíti žádá, jest touhajeho, o nížto hned vece:
toužím zajisté uvidětí vás, abych vám něco
blahodaru duchovního udeli!. Jaký to blahodar
míní apoštol? Blahodar jest zvláštní dar
blahovůle a blahoklonnosti Boží, od Ducha
svatého někomu v církvi udělený k užitku
církve; o nich se apoštol místněji prostírá v
listu 1. Cor. 12, 4. nn.; byli to buď na
prosto nadpřirození darové, buď byli po
vznesové, pozdvihové, vzmožkové'darů při
rozených, buď se jimi slyší zvláštní povýšený
stav vniterného života. Jaký dar tu Pavel
rozumí, nedokládá místněji; ovšemtedy mluví
vůbec o všech sobě od Boha ozvláště pro
půjčených darech, z nichž by Rímanůmtoho,
čeho se jim snad ještě jistou měrou nedo
stává, velmi hotově udělil, aneb na ně pře
nesl, jak text řecký vece. Jiným darů Božích
dopomáhati k spáse jejich s jedné a sám z
milosti Boží jiným propůjčené ke spáse vlast
ní kořistiti s druhé strany — v tom dle
sv. Otců obecenství křesťanského života zá
leží. Duchovnými nazývá blahodary, pokud od
Ducha sv. pocházejí a k životu duchovnému
se odnášejí. Záměr pak, pro který by se jim
blahodary těmi uděloval, jest aby potvrzení
byli v křesťanském životě vůbec. Nevece toho,
jakoby skutečně byl nějakého nedostatku u
nich dověděl se, nébrž poněvadž život du
chovní ustavičného pěstování a ustavičného
přílivu potřeben, ač má-li ustavičně k svr
chovanosti dospívati. Mohl ovšem Pavel tak
mluviti, povědom jsa do sebe té mohutné věci,
jakouž všeliké hradby víře protivné sesypá
valy se. 2. Cor. 10, 4. Aby ale Rímané slov
jeho nevhodně nevykládali, tedy hned opravu
přičiňuje řka: to jest, to já slovy těmi chci
říci a tak slova ta moje vyložiti se mají, že
che? spolu s vámi utěšiti, utužiti a vzdělati
se a sice skrze společnou víru vaši a mojt.
A apoštol tedy sám také od nich, od jejich
víry, stálosti, nadšenosti, svatosti života, ně
jakého pro sebe utěšení, utužení a ubudovánío
čekával; neboťovšem ochotnépřijetí víryjejich,
jejich v ní pokročilost a nadšená horoucnost
nemohla nepůsobiti na apoštola. Kdedva pla
meny se sbíhají, tam mocněji oheň hárá a
křesťanství právě lidi odloučené spojovati má,
aby vzájemně se vzbuzovali, napomínali, tě
šili, slovem ududovali či vzdělali, který po- ©
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všechný pojem právě v řeckém slově zaoa
xalém se zahrnuje, Kde se učitel, ač by sám
apoštol byl, s netečností a chladnotou po
tkává, kde slova jeho nijakého účinku nedo
vodí, tam ani útěchy, ani posily k úřadu svému
sobě přitáčeti nemůže. Jak oheň, když více
pochodní hoří, větší záři vydává, tak obe
censtvím s druhými křesťan tytýž potěchy a
povzbuzení k dobru dochází, vece Zlatoúst.

Ale měl-li apoštol tak vřelou touhu Rí
many navštiviti, proč neučinil toho dosavád?
o tom poučuje čtenáře svoje, an dí: Necheť
vám zatajiti, že jsem často zamyslil k vám se
dáti; ale dosavad úmyslu toho ve skutek
uvésti jsem pro závadu nemohl. Rčení: ne
chci abyste nevěděl: apoštol často užívá a sice
tam, kde na řeč svou pozornost čtenářů obrá
titi hodlá; tak 1. Cor. 10, 1. 12, 1. tak tuto
v našem listě níže 11, 25. Chce tu apoštol
jim na mysluvoditi, že se všelijak k nim při
jíti strojil, ale že posud jak níže k 15, 18.
un. viděti, pro své jiným národům kázaní
k nim dospěti nemohl; toto zaměstnání pře
káželo mu k nim přibyti. Přičiňuje potřetí
již o účelu svého k nim se strojení, abych,
dí, nějaké ovoce měl ve vás, jako v ostatních
národech. Považuje se apoštol za sadaře a
pohanstvo co pole svoje, které mu osaditi
přijde; obrazu toho 1jinde užívá, n. p.1. Cor.
3, 6. Ovoce či plod, jehož z pole a sadu toho
míti žádá, nemůže býti jiný, leč potvrzení
jich u víře, o němž předešlo; nebo na víru
dávno již obrácení byli. Čehou jiných ná
rodův u víře je obrátiv došel, toho ovšem u
Rímanů jakožto u víředokonalých dostihnouti
nemohl, avšak částku aspoň svých darů na
ně přesaditi a přeštěpiti, a jak dříve pravil,
jich potvrditi ovšem postihoval.

Ale proč všem národům sloužiti, u všechněchovocedojítipílel?© Dlužníkemjsem,
odpovídá na tu otázku, všemnárodům Řekům,
Neřekům, vzdělancům, nevzdělancům. Idea po
všechná tato, že člověk zavázán jest dle mo
žnosti k dobru všeho člověčenstva bez ohledu
národnosti působiti, křesťanstvímuvedena byla
a od něho život udržuje. Dvěma protivama
Pavel tu myšlénku obecnosti projádřuje, pro
tivou národů a protivou jednotlivců. Rekovéa
Neřekové jsou veškeři národové, tamti vzdě
laní, tito nevzdělaní; moudrými rozumí lidi
soukromníky vzdělanéa opak nemoudrýmilidi
nevzdělané, neslovesné. Dlužníkem všechněch
se býti praví podle toho, co 1. Cor. 9, 16.
vece: Nutnost na mne doléhá kázati a běda
mně, kdybych se toho odpíral. V řeckém a
latinském textu místo slova Neřekův stojí
barbarů, kterýmž slovem ondy všickni ti ná
rodové, kteří se řeckého vzdělání nepřiúčast
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nili, se nazývali a ješitní Řekové napřed i
samé Římany tím jménem přezděli, ač po
zději ovšem jinak mluvili, když jazyk řecký
byl veliké vlády v Rímě došel. Ješto pak po
vinnost na sobě má, všechněm národům a všem
lidům se udělovati, tudy dobře zavírá: A
tak co na mně jest či pokud věc na mnězá
leží, hotov jsem evangelium kázati také vám
v Římě. Vece: co na mně Jest, poněvadž ví,
že veškery věci od Boha visí. Potud až omluva
sahá, od níž apoštol nyní přichází k hlavi
tému obsahu listu svého pokračujíc:

16. Nebo se nestydím za evange
lium, moc zajisté Boží jest ke spáse
každému věřícímu, Židu předně i Řeku.
17. Nebo spravedlnost Boží v něm zje
vuje se z víry kvíře, jakož psáno jest:
Spravedlivec pak žije z víry.

Psal Pavel tu epištolu z Korinta, kdež
mnoho bylo tak řečených libomudrců čimou
drosti milovníků, jenž ku Kristu se neobrá
tili, ješto se jim křesťanství zdálo věcí blá
znivou a pošetilou býti 1. Cor. 1, 18—31.
Jiným se vidí, že slova ta pronáší ohledem
Rímanů aže chce říci: nezdržovala mne od
návštěvy Ríma ta bázeň, že bych tam potkal
se s odporem, pokořením, příkořím a po
směchem, ješto moc a síla se zjevuje v evan
geliu neskončeně větší nade všelikou moc
římskou. Ohledem na ně, jež před rukama
měl a na podobné mudrochy, kteří se na evan
gelu uráželi, apoštol osvědčuje nestyděti se
za evangelium; nebo ačkoli zdá se lidem, 0
nichž pravil, věcí pošetilou a ničemnou býti,
v sobě samém přece jest mocno, rázno a mo
hutno, ano moc jest Boží t. j. moc od Boha
pochodilá aneb genit. povahy: mocný pro
středek a nástroj Boží ku provedení spásy.
Evangeliem slyší apoštol všecko, čeho skrze
víru Kristovu lidem se dostává a co víra ta
v sobě obsahuje, nauku Páně, zásluhy jeho,
spasidla, příkazy,zámluvy milosti, blahodary a
cokoliv křesťanstvím pro spásu lidstva se vy
skytlo t. j. celou ústavu spásy. Spaseném či
spásou rozumí záporně zbavení a osvobození
od zátraty a pokut, ježto hříšníka na soudu
B. zastihnou 5, 9. 2. Thess. 1, 8. a kladně
slyší přeložení člověka do stavu blahosti a
čáky věčného blahoslavenství. Spása ta se
tuto začíná, avšak v budoucnosti, v životě
onom dokonává, ač člověk právě zbožný již
tuto života věčného se přiúčastnuje Jo. 3, 15.
16. 36. Výmínka, pode kterou křesťanstvím
Bůh spásu uděluje, jest víra, tak žejen kdo.
věří spasen býti může. Víra ta pak není pouhé

29

povolování pravdám nauky křesťanské,nébrž
jí celou útrobou a myslí svojí pochopení a
jí celého člověka a všech mohutností jeho,
mysli, citu a vůle dokonalé podrobení. Ten
pojem s vírou apoštol spojuje a tudy pod
věrou i lásku zahrnuje. Kdo věří, buďsi on
kdokoli, buď Zid, buď poham, spásy dojde.
Výše jsme měli protivu Reka a Neřeka,
tuto máme protiklad pohana a Žida, tambyla
protiva národní, tuto jest náboženská. Vtextu
ř. a I. stojí m. pohana Řek; Zidům. zajisté
Rekem sloul každý pohan proto, poněvadž od
doby Alexandra Vel. řecký jazyk po celém
světě se rozšířil a Rekové byli výkvět člo
věčenstva mimo zjevení Boží stojícího. Slůvko
předně, napřed (Židů apak pohanů) nenamítá
nějakou zvláštní výsadu v Zákoně Novém,
nébrž se odnáší ku přístupu a přijetí evan
gelia.

Židé byli majetníci a držitelé zjevení
Božího 3, 2. jim, ne pak pohanům svěře
ného, jim a ne pohanům zaslíben Messiáš,
jim Kristus kázal 15, 8., k nim apoštoly
před jinými poslal Mt.10,5. a k nimse apo
štolé přede všemi obraceli. Act. 13, 46. Jim
tudy, Židům, mělo evangelium před jinými
spasilivou mocí býti; napotom touže mocí
obrodnou také u pohanův působiti majíc.
Ze ale evangelium skutečně moc tu do sebe
má, vece ap., viděti jest. Nebo spravedlnost
Boží se v něm zvěstuje z víry ve víru (či k
víře).

Hlavitá myšlénka listu našeho těmi slovy
se vynořuje, avšak slova ta nemálo nesnáze
do sebe mají. Což jest spravedlnost B.? V
ustanovení pojmu toho stežejná stránka zá
leží a podle pravého neb bludného výkladu.
slov těch spolkové církevní od sebe se různí.
Spravedlnost se Bohu připisuje, pokud ka
ždému co mu patří odměřuje a žádného od
spásy nevylučuje; ale o té na místě našem
apoštol očividně nemluví. Porovnáme-li jiná
místa apoštolova, jmenovitě 10, 3. a 'Fil.
3, 9., vidíme, že skrze spravedlnost Boží se
nemíní ta spravedlnost, která se v Bohu
nalezá, nébrž ta, která z Boha vychodíc člo
věku se dává a jej, člověka, spravedlivým
činí. Spravedlnost Boží jest toli co spravedl
nost z Boha Fil. 3, 9. a genitiv Ps00 jest
genitiv původu; tuto od Boha danou sprá
vedlnost apoštol staví naproti spravedlnosti,
které člověk o svéujmě, o silách svojích vlast
ních se domáhá, jak to Zidé podle slov ap.
činili 10, 3. V čem ale záleží spravedlnost
ta lidem od Boha propůjčená ? Od Adamatíží
na lidstvu kletba Boží a veškeři lidé rodí se
co hříšníci, podléhají nelibosti Boží, podro
beni jsou trestu; to jest stav nespravedli
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vosti lidské. Stavu toho jedině Bůh lidi zba
viti může a činí to ospravedlněním svojím ;
a ten stav ospravedlnění, do něhož nás mi
lost B. skrze Krista postavila, jest spravedl
nost B., o níž tuto sv. Pavel mluví. Má pak
táže spravedlnost dvojí stránku, zápornou
jednu, jenž v rozhřešení, a kladnou, jenž v
posvěcení záleží. Ovšem pak, a to jest třetí
stránka pojmu toho, člověk, jemužto se sku
tečně té spravedlnosti B. dostalo, také před
očima B., před soudem Bůh za spravedlivého
se pokládá, an naopak toho, jenž skutečně
Spravedliv není, Bůh za spravedlivého považo
vati nemůže. To jest nauka apoštola Pavla,
jak ze srovnání míst 2, 13., 3, 20. 24. 26.
28. 30., 4, 5. 7., 5, 1. 9., 8, 30. Gal. 2, 10.,
8, 8. IL., Tit. 3, 7. a jiných vyniká; o čemž
nám ještě několikráte mluviti přijde. Tato
spravedlnost od Boha lidem daná, vece apo
štol, v evangeliu zjevuje a odkrývá se; dříve
zajisté byla zakryta, skryta; byla tajemstvím
v Bohu zahalena, a teprv když Kristus přibyl
a když Duch sv. na apoštoly sstoupil, lidem
ve známost vešla Ef. 3, 4. 8. Col. 1, 26. a
k spatření se vyskytla a lidem se uděluje.
V posl. smyslu, udělování, béře se slovo Je
viti, ne formálně toliko, nébrž reálně se spra
vedlnost B. jeví v křesťanství. Ale prostře
dek a výminku spolu k uchopení spravedl
nosti té dotčené klade apoštol býti víru, an
vece: z víry k véře. Slova tato přemnohého
vykládání došla, poněvadž záhadna se býti
zdají. Pominouce jiných výkladů tu dvou
toliko předložíme, jakož nyní upovšechně
ných. Jedni totiž za to mají, že slovo víra
tu na druhém místě položené nějakým pře
jmenováním či metonymicky stojí m. věrců
či místo věřících a volají se k 3, 22., kdež
Pavel jakoby sebe vykládaje dí: Spravedlnost
Boží přichází skrze víru ke všem ana všecky,
kteří věří. Jiní ale ve dvojím kladení téhož
slova stupňování vidí v písmě a jmenovitě
ve spisech Pavlových neneobyčejné, a sro
vnavají místo naše s jinými, kdež odvojení
téhož slova přichází, jak níže 6, 19., kdež
dí: vydávali jste údy své nepravosti k ne
pravosti 2. Cor. 3, 18., my proměněni bývá
me oď světlosti ve světlost. Na místech těch
Jasno, že chce říci na prvém místě: nepra
vosti k větší nepravosti, a na druhém ode
světlosti k větší a pořád větší světlosti pře
tvoření býváme. Tak i na našem místě vece
z věry ve víru t. j. od menšího stupně víry,
odvíry počátečné k vířevezdy rostoucí, zma
hající a zdokonalující-se, tak abychom se v
ní vezdy více rozhojňovali, až by nás k té
spáse, k jejímuž udělování mocnost do sebe
má, skutečně uvedla. Výklad první zdá se
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místnějším býti, jakožto vyšlý od samého
apoštola. Apoštol dále výrok svůj svěde
ctvím proroka Habakuka 2, 4. potvrzuje, kte
réhožto svědectví ještě dvakráte jinde v epi
štolách svojích Gal. 3, 11. Hebr.10, 38. užívá.
Bylo potřeba ze St. Z. uvésti potvrzení toho,
poněvadž se Zákon Starý zdál právě na skut
cích vybudován býti; tak zajisté větší díl Židů
za věku apoštolova smýšlel. Pavel slovapro
rokova podle sedmdesátcův uvodí a k svému
účelu právem obracuje. Slova prorokova se
vlastně odnášejí k hlavité politické moci věku
jeho a prorok vece, že Zidé, jenž víry v Boha
pevně se drží, při životě zachování budou,
aniž jim babylónská moc na kořen bytosti
sáhnouti bude moci. Víme pak, že u pro
roků pod záslonou časných slibů skrývají se
věční slibové a zvláště yědomo, že zajetí ba
bylónské bylo obrazem člověctva v zajetí hří
chu uvedeného, a na obrat osvobození z do
tčeného zajetí předobrazovalo zbavení hříchův
a vykoupení lidstvu Kristem zjednané. Zacho
váním víry Bohu tam Israelité zachováni byli;
tuto se ten jenom spásy Kristem spůsobené
přiúčastnuje, kdo víru v Krista chová. Zoje
neb žáti bude spravedlivý t. j. víra ho k ži
votu věčnému přivede; slovo z víry nejlépe
se pojí se slovem Žije.

Přistoupá nyní apoštol k dokázání, že
veškeren život bohulibý z víry, z milosti B.
toliko se zjednává a že člověkospravedlnění
svého jenom od Boha očekávati může. Důkaz,
kterýž vede, čerpá z nemožnosti, jiným spů
sobem spásy dojíti a nemožnost tu ukazuje
ve všeobecné hříšnosti lidstva, pro kterou by
lidstvo věčné pokutě propadnouti muselo,
kdyby Bůh nebyl zvláštní cestu milosti v
Kristu otevřel. Hříšnost tu ukazuje napřed
na pohanech a potom na Židech (v k. 2.),
an vece:

18. Zjevuje se zajisté hněv Boží s
ňebe na všelikou bezbožnost a nespra
vedlivost lidí, kteří pravdu Boží v ne
pravosti zadržují, 19. poněvadž co po
znatelno jest o Bohu, jest v nich; nebo
Bůh jim to zjevil. 20. Neviditelné za
jisté věci jeho ode stvoření světa na
věcech učiněných pochopeny se spatřují,
věčná totiž jeho moc a božskost, tak že
jsou neomluvitelní, 21. protože poznavše
Boha neslavili Ho co Boha aniž mu děkovali,nébržzmarněliv| myšlénkách
svojich, a zatmíno jest nemoudré srdce
jejich; 22. nebo pravíce se býti mou
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drými pošetili se 23. a změnili slávu
neporušného Boha v podobenství obrazu
porušného člověka a ptactva, a čtverono
hův a plazů.

Dokazuje apoštol, jak jsme pravili, že
spásy pro lidstvo mimo evangelium nestává,
an všickníi lidé podrobeni jsou AněvuBožímu.
Hněv Boží jest spravedlivost B., jenž hří
šníka pro zloskutky trestá. O ní vece apoštol,
že se odkrývá či zjevuje na všecky nepra
vosti. Ale čím zjevuje se? Na tu otázku
Pavel zřejmé odpovědi nedává, a tudy nejeden
výklad se tu vyskýtá. Někteří zůstávají při
formálném odkrytí t. j. poznání a přimyšlují
slova evangelium jako to, jenžto z předešla
nejpřirozeněji se rozumí a doplňujíce slovo
v něm vykládají: v něm, evangeliu, zjevuje
či zvěstuje se trest B., který na konci světa s
nebe přijde na vše lidi bezbožné. Jiní slovo
zjevuje se, vyjevuje se věcnatě a předmětně
berou a vykládají o úkazech onoho věku, když
evangelium do světa uvedeno bylo, o vni
terné a vněšné bídě a nouzi, zamřelosti a
jiných zlech doby oné, jimiž lidské pokolení
přikvačeno bylo a jež od Boha s nebe na ně
seslána byla, an tehdá Bůh takměř s dary
milosti svojí se oštídal a všelikým mocnostem
a silám zlým a nešlechetným průchodu ne
chával. Vylévají se trestové ti, vece apoštol,
na všechnu bezbožnost a nespravedlivost; od
tažek klade se místo srazitku t.j. místo bez
božných a nespravedlivých lidí. Bezbožnost
obnáší s sebou všechny hříchyohledem Boha
spáchané n. p.bezvěří, nectění Boha, neúčast
nění se služeb B.; nespravedlívost zahrnuje
hříchy k lidem a k sobě čili obor tak ře
čený mravný. Vece na veškeru bezb. a neprav.
nikoho nevyjímaje; a snad mu tanulo na mysli
domnění pohanů, že vyšším a dokonce pak
bohovcům všecko se dovoluje a u Jupitera
za velký skutek se klade ten, pro který by
človíček hrozně pokutován byl.

Opisuje dále povahu pohanův udávaje
příčinu, za kterou hněv Boží na lidské po
kolení ulehl a vece je býti lidmi, jenž pravdu
Boží v nespravedlnosti zadržují. Pravdou roz
umí apoštol pravé poznání Boha a mravného
zákona člověku do rozumu a do srdce vryté
a vepsané a jemu ještě také po pádu vjisté
míře pozůstalé; pravda ta se v nepravosti či
skrze nepravost zadržuje t. j. projevování a
vyskytování se pravdy té, její na smysl a
vůli člověckou působení, vliv a vplyv její na
umravnění a upravení člověka stavuje, utut
lává a potlačuje se a ta sama pravda jako v
zajetí se chová skrze hříšný život a zalibo
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vání sobě v nepravostech. Slovo adisí« na
druhém místě širšího jest objemu ataké bez
božnost obsahuje.

Již ve slově, že zadržovali pohané vliv
pravdy Boží na sobě a na jiných, zahrnuje
se ta myšlénka, že poznati pravdu ovšem
mohli a že tudy hněv B. spravedlivě na ně
dokročuje. Místněji to apoštol rozvíjí, an vece:
Co poznatedino o Bohu, zjevno bylo v nich,
nebo B. jim to zjevil. "Vy pravdy o Bohu,
kteréž vůbec se poznati mohou, byly před
nimi, před duchem jejich, Či jak vece apo
štol v nich odkryty t. j. v duchu, V roz
umu, ve svědomí svém mohli čísti o Bohu,
vedením rozumu svého mohli přijíti ku po
znání pravd o Bohu a vedením svědomí svého
ku poznání věčnéhozákona Božího. Jiní kladou
m. v nich prostranněji u nich, mezi nimi, a
rozumějí netoliko vniterné v duchu zjevování
B., nébrž i to, které se ve stvořenstvu na
skýtá. Nemluví tu apoštol o jediných mu
drcech toliko, nébrž vůbec a vesměs 0 po
hanech; o všechněch praví, že Bohav jistých
počátcích a mezech poznati,o Něm stěžejných
pravd dojíti mohli. Nebo že mohli, patrno z
toho, poněvadž jim Bůh oznámil či objevil
pravdy ty. Objevilne zvláštním nadpřirozeným
zjevením, nébrž stvořením světa co ustavič
ným, stálým, nemovitým zjevováním, co usta
vičně otevřenou knihou, v níž každé rozumné
duši stvořené o Bohu dočísti se možno. Vi
děti, že pohanství není nutným průchodištěm
ze tmy ke světlu, nébrž že pošlo ze hříchu.
Jest sice Bůh nevidom a nezračen a tolikéž
i vlastnosti jeho smyslným zrakem spatřiti
se nedávají. Ale, pokračuje apoštol, ty vlast
nosti Boží neviditelné přece zrakem ducho
vným spatříny býti mohou. Duchovné to pa
tření a vidění jest myšlení, pojímání, chápání,
pochopování, rozjímání, myslí vnikání a pro
nikání. Aby tedy člověk spatřil a uviděl věci
v Bohu neviditelné, potřebí zrak čisíly mysli
a rozumu napínati, bádati a přemýšleti. Ale
kam zrak ten duchovní obrátiti dlužno, aby
věci či vlastnosti v Bohu nezračité mysli naší
ozračily se? Apoštol odpovídá, že skrze uči
něné věci, skrze stvořenstvo, tvory Se po
znává B. ve svých vlastnostech; tvorové jsou
to zrcadlo, ve kterém se nám nevidomé ty
věci Boží obrážejí a odbíjejí, jsou ta kniha,
v níž o Bohu jasně se dověděti můžeme a
po žebři tvorův vstupovati ku tvorci. Podobně
Sap. 13, 5. vece: Po velikosti krásy stvo
řenstva zřetelně či dle ř. obdobou, obdobně
ovohóyec stvořitel spatřín býti může. Kniha
pak ta není teprv nyní otevřena, zrcadlo to
nenaskýtá se nám teprv za doby novější,
nébrž ode stvoření světa již vlastnosti Boží
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se ve věcech stvořených ku spatřování naský
tají, tak že netoliko lidstvo ve vzdělání neb
uměštění pokročilé, nébrž hned lidé nejstarší
doby jich postihovati mohli. Tojest ta kniha,
ve kteréž četli staří mudrcové Platon, So
krates a j., to kniha, ve kteréž dle svědectví
sv. Athanasia čítal denně sv. Antonius pou
stevník, a do níž přečasto jak sám svědčísv.
Bernard nahlédal, to ten nástroj,jehož hudba
Pythagorovi zaznívala. Ve tvorech spatřovány
odjakživa neviditelné vlastnosti B., obzvláště
jak hned vykládá věčná moc jeho t. j. vše
mohutnost jeho, kterou veškery věci stvořeny
jsou a která tudy přede všemi věcmi, přede
vším časem byla a proto věčna jest; nadto
vybleskuje z tvorův Boží božskostt.j. velebnost,
veličí t. j. že Bůh netoliko původ veškerenstva
jest, nébrž že jest i účel stvořenstva, že k
němu všecko se odnášeti povinno, ač má-li
cíle a konce svého dojíti a ovšem tedy že
věčného velebení a klanby věčné každodenně
zaslouží.

Nemluví apoštol o potvrzení, vysvětlení
a zachování víry zjevením nadpřirozeným dané,
nébrž o možnosti Boha beze zjevení, pova
žováním přírody, poznati. Nebo vůbec praví,
že to, co o Bohu nevědomojest, se od ducha
spatřuje v tom, co jest stvořeno. Celé dů
vodění apoštolovo na tom osnovánojest, že
za průvodem pouhé přírody člověk bytost
Boží a nejznamenitější vlastnostijeho poznati
může. Viděti to také přejasně z toho, že při
rozený zákon klade naproti zákonu Mojžíšovu.
Pádem a hříchemprvorodičů v člověku oslábla
schopnost takového poznání, ale zhola nevy
mizela. Souzvuk k slovu Bůh se neozývá v
člověku tak silně jako před pádem,ale vezdy
zaznívá a rokotá srdce k slovua pojmu tomu
a ač mnohé písmeno v přírodu vepsané s
tíží jenom čísti může, jednak přece dovede
písmena ta takto sestaviti, že odtud jasně o
Bohu čísti může. Ale apoštol nevystavuje zde
výminky, pode kterými člověk Boha z přírody
poznává.

Ale právě proto, poněvadž duch lidský
z věcí stvořených Boha ve hlavitých jeho
vlastnostech poznati může ažepříroda oněm
od končin do končin světa hlásá, právě proto
vece apoštol, že výmluvy nemají. Iv zákonech
národů spatřuje se mravné nápadnictví, kteréž
spadlo z dob dřívějších na potomky. Již ti
nepsaní starodávní obyčejové hostinnosti, man
želské věrnosti, ostýchání se před božstvím,
smysl spravedlnosti a pravdivosti v obecen
ství s lidmi jsou věci, jenž nám důkaz dá
vají, že Bůh nenechal národů bez tajného
sebe jim zjevování. Ještě více ale nám mu
sejí nápadní býti, porovnáme-li zákony ty
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čisté národů s často nečistými obřady jejich,
nad“to pak vývoj mravných zásad u Platona,
Sokrata a Stoiků nám s podivením býti musejí,
I viděti tu, že možno bylo, aby se pohané ku
poznání Boha a vůle jeho pozdvihli, ješto
všude paprskové světla Logova rozšířenijsou
a že každému zákon do srdce napsán jest.
A tudy dí Pavel, že nemají pohané omluvy.
Kdybych nebyl přišel, vece Pán Jo. 15, 22.
a jim mluvil, neměliby víny, nyní ale nemají
omluvy hříchu svého. Podobně pohané ne
mohou vymlouvati nevědomím a nepoznáním
Boha ani svého Boha nectění ani svého v
nepravostech zatonutí; mohli zajisté Boha
poznati a jej ctíti. Všady se nám, veceTertull,
(apol. 17.) poznání Boha namítá a k nazí
rání naskytuje; a to jest vrchol všeho pro
vinění nepoznati toho, o němž člověk nevě
děti nemůže. Viděti z celého postupu apo
štolova, že slovy tak že výmluvy nemají ná
sledek nevědomí lidí o Bohu vynořuje. V tom
1 dále pokračuje a ukazuje spůsob, kterým
pohané pravdu vinou svou utlačovali a po
tratili. Prvý spůsob, jímž poznání své o Bohu
vypráznovali a spolu vinu na sebe uvalovali,
ovšem neomluvitedlný jest, že znajíce Boha
nectilů Ho co Boha, amž Mu díky vzdávah.
Nectili či neoslavovali, nevelebili úctou, která
Bohu přisluší; tím vytýká apoštol, že majíce
známost o Bohu a Vvidoucejej býti neobme
zena, všemohutna, všedůstojna, vševelebite
dlna, přece té povinné úcty nevykonávali;
ano nad to majíce ustavičná od něho dobro
diní, jich každodenně okoušejíce a o dobrotě
Boží přesvědčujíce se přece nevděčni ostávali
a díků Boha hodných jemu nevzdávali. Osla
vování či velebené značí veškery vnitrné i
zevnitrné činy, jimiž se Bohu svrchovaná
úcta, klanba a poslušnost projevuje ; část té
klanby jest dákůčinění, kteréž apoštol zvláště
jmenuje, poněvadž okušování dobrodiní B.je
ke vděčnosti a tato ke zvelebování Boha vésti
měla. Act. 14, 16. Ale jaký byl následek toho
nectění Boha a té k Bohu nevděčnosti ? Právě
převeliký a přesmutný; nebo to zapomínání
se strany člověka na úctu Bohu povinnou
táhlo za sebou zapomnění pravé idey o Bohu
a pohanství či modlářství zvláště z této ne
mravnosti se vyprýštilo. Božskou úctu Bohu
prokazovati, člověku podle stránky jeholepší
docela přirozenojest; kdo toho nečiní, ten utla
čuje stránku tu vrchní v sobě, dopouští vládu
pochotěm a žádostem svojim a spěchá k tomu,
o němž hned apoštol praví, ducha svého za
temnění. Duch, jenž poznání svého ladem ne
chává, brzo se 0 ně připravuje.

A to jest co apoštoldí: zmařeli čizmar
něli vesvýchmyšleních, zničemněli v myšlénkách
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svojich. Marno jest toli, co ničemno, prázno,
zbaveno všeho jádra a vší dřeně, plano, ja
lovo; tak duch jejich zplaněl, o veškero jádro,
o podstatu a pravdu ideí svojich přišel. Ve
svých domněnkách, pomyslech či výmyslech;
slovo řecké draloveouec obyčejně má připo
jený nějaký pojem nevděčnosti, nenáležitosti;
myšlénky či výmysly ty marné, na něž lidé
pohané pro svou nepobožnost připadli, jsou
právě myšlénky o nebohách, o modlách, o
bohách marných a jak je písmo sv. St. Z.
nejednou nazývá, o marnostech Jer. 3, 5. 8,
10. Deut. 32, 21. Vmodlářství nehned ana
jednou upadali; napřed některou stránku v
idei o Bohu popírali aneb nedobře vykládali,
až znenáhla na místo pravé představy o Bohu
představa nepravá se vloudila a na oltáři
srdce místo pravého Boha modla se nalezala;
blud či nedostatek ve vůli připuštěný zro
dil bludy a nedostatky a nedověcnostiv mysli
a V rozumu a dálejší následek toho bylo, že
omračelo, omraklo nerozumné srdce jejich, až
dokonalá mrákota celého člověkaosedla. Srdce
V písmě sv., jak jsme nejednou viděli, béře
se druhdy za sídlo poznání, za mysl, jindy se
béře za sídlo a středek vůle, za vůli, jindy
ještě za sídlo citů. Na našem místě patrně
se béře omysli,jak to ze slova nerozumnéplyne.
Vece apoštol: mysl jejich byla nerozumna
již tím svým Boha nectěním, díkův mu ne
proukazováním a tudy zmaárněním a sješit
něním ducha; ale nyní nastoupilo větší a
větší omhlení, omráčení a otmění mysli, jehož
konečné ovoce bylo modlářství u některých
národův ve hrozné formě vyskytnuvší-se. Ta
ková při té jejich otmělosti byla spolu za
slepenost připojena, že pravice se moudrými
býti, za moudré se vydávajíce, ano iode pře
mnohých za takové domnínijsouce, pošetilými
se býti okázali. Chlubili se filosofové — k
těm tu Pavel před jinými zřetel obrací — že
moudrosti netoliko pílejí, nébrž žejí dostihli,
a nejední z nich, jak o stoicích víme, mou
drostí svou nad bohy své vyššími sebýti po
kládali. Avšak všeliká ta moudrost jejich na
domnění spoléhala základu zhola nemajíc,
nébrž při pravém světle považována a spa
trována jeví se nemoudrostí býti a ukazuje,
že dotčení mudrcovépošetili se, majíce lež za
pravdu a na nepravdu vůli a mysl zavěsivše.
Tuto pošetilost a bezum ten ukazuje apoštol
na věci nejhlavitější, na poznání Boha, kterak
bezsmysl lidský se v ní projevil skrze modlo
služebnost. V tom zajisté vychovalanemoudrost
lidská, že slávu neporušeného Boha proměnili,
přejinačili, přetvořili či zpotvořili vpodobenství
obrazu t. j. v podobněný či podobený obraz
či v obraz podobný člověku a tvorům jiným.
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Užívá apoštol slov St. Z. Ž. 105, 20. Změ
mi slávu věčného Boha v podobenství telete,Jenějítrávu.© SlávajestvelebnostB.se
všemi vlastnostmi, pokud se vně spatřuje,
jest proslovený, vyjevený, ozřejmělý úkaz
vniterné veleby a velikosti Boží, jak jsme
výše Jo. 1, 14. viděli. Tuto slávu, tu ma
jestu Boží neporušenou přepodobili, přeobra
zili v tvárnost a útvory člověků porušsitedl
ných, ptáků, čtvernohův a zeměplazů. Apoštol
má před očima modloslužbu tu, jaká za doby
jeho panovala. Mnozí člověkové za bohy
jmíni a zvířatům zvláště božská čest v E
gyptě udělována. Smutná to pokléska lid
ské mysli a zavdala nemálo hloubání těm,
jenžto ji sobě nějak vyložiti hodlali. I do
mněli se neřídcí, že pohané obrazů a soch
nectili co bohů, nébrž že je měli za pouhé
vyobrazení bohů těch, ježto ctili, a že cho
vali je pro lepší spřítomnění si bohů svojich.
Možná, že na počátku, když s odstoupením
lidstva od idey mravnosti mysl člověcká
temněti počala, toho něco bylo, dokad ještě
idea o Bohu v ostatcích svojich aspoň po
sledních v lidské mysli doutnala. Ale za
doby té, v nížto křesťanství se vyskytlo, sochy,
obrazové, sloupové a čímkoli bozi předsta
vováni, vůbec modlami byli a za bohy se
od pohanů počítali, jak to apologetové církve
v nejedněch spisech směle povídají, na př.
spisatel listu k Diognétu předeslav o kamen
ných, stříbrných, měděných a jiných sochách
a obrazech, vece: tyto vy za bohy máte, jim
klaníte se atd. Tak Tert. ap. 12. Theof. Ant.
2, 2. Podle Polybia povstal napřed obyčej,
dobrodince obětmi a oltářemi ctíti. Té cti
se dostalo prokonsulům v provinciích, jak
svědčí Cicero (ad Attic. 5, 21.). Caesar dal
si od senatu čest takovou stanoviti, jak Sve
ton Caes. 76. svědčí, Augustovi v provinciích
chrámové co božství nějakému stavenia kněži
ustanoveni při nich k službě, čehož Tacit vanalect.170aj.svědkemjest.© Domician
dokonce přípisy svoje otvíral slovy: Pán a
bůh váš velí atd.

Tu nám apoštol odkryl původ pohan
ství; praví, že z nemravnosti povstalo, kte
rou mysl lidská omrakla tak, že nejneslič
nější bludy vyrodila, a že čest Bohu nále
žitou na tvory ostudně přenesla, ano že nej

výmyslové jejich nebyli leč velké velkých mužů
šílenosti, jak dí Aug. (ser.jtp. 143). Tato mo
dloslužba napotom, jak doleji apoštol uka
zuje, zpátečným působením mravy ještě více
porušovala a tím obapolným neblahým vplý
váním a vlíváním ony potvorné formy mo
dlářství povstaly, ježto se skutečně v historii
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člověčenstva nalezají. Není tedy pohanství
a modloslužba původnou bohoslužbou v dí
těcím věku člověčenstva povstalou, nébrž pi
tvora její a zpotvoření, porušení, podboření,
nákaza ano zkáza počátečné idey nábožen
ské. V pohanství se tedy zjevuje netoliko
vlna nevzatého z tvorů poznání Boha, nébrž
nad to odpad od poznání již dobytého. A
tudy předcházel předpohanstvím stav, v němž
člověčenstvo schopno bylo k dotčenému po
znání Boha vyniknouti. Nedálo se však od
padnutí od onoho stavu z nějakého poblou
zení rozumu, nébrž pokazbou a porušbou
vůle, která odvrátivši se od Boha rozum
zatemnila tak, že povědomí člověka zatonulo
ve snách mythologických a ve tmách vezdy
větších, až pravdu za lež a lež za pravdu
přijmulo. Dálo se to postupem od méně
horšího k horšímu, až od ubožstvování člo
věků octli se ve službě zvířat, ano jiných i
bezživých věcí.

Avšak povědomí o Bohu, učí dále apo
štol, tím nebylo docela přitlumeno ; povědomí
to jest věno přírody t. j. s člověkem rodí
se a ode přírody lidské odloučiti nedá se.
A tudy vece apoštol, že lidé ze stvořenstva
a ovšem ze zákona člověku přirodilého Boha
poznati mohli, Ostatně nehodlal apoštol pů
vod a počátek pohanství tuto všestranně vy
víjeti, jinou stránku věci té odhaluje 1. Cor.
10, 19. nn. Na našem místě jedná přede
vším o tom, kterak lidé o své vlastní vině
do neřestí poklesli a pokuty zasloužili, vý
niku jiného, leč v Kristu, nemajíce. Srovnati
také sluší, co se v knize Moudrosti 0 pů
chodu modioslužby 13, 14. předkládá.

Dokázal apoštol, že lidé vinou svou na
té, v níž zabředli, bohaprázdní a bezmravno
sti se ocitnuli. Nyní pronáší následky té
bohazabylosti, an dí:

24. Pročež vydal je Bůh v žádosti
srdce jejich v nečistotu, že hanobili těla
svá na sobě samých, 25. jenžto změnili
pravdu Boží v lež a ctili 1sloužili tvoru
raději, než Štvořiteli, který jest pože
hnaný na věky, amen. 26. Protož vydal
je Bůh ve strázně ohavné. Nebo žen
štiny jejich změnily přirozené užívání v
užívání protipřirozené ; 27. podobně pak
i muži opustivše přirozené užívání ženy,
roznítili se v pochotech svojich k sobě
vespolek, mužští s mužskými mrzkost
pášíce a odplaty bludu svému náležité
na sobě nabývajíce. 28. A jakož nevá
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žili Boha míti ve známosti, vydal je
Bůh v nevážný smysl činiti věci ne
slušné, 29. an byli naplnění všelikou ne
pravostí, zlobou, smilstvím, lakomstvím,
nešlechetností, plni závisti, vraždy, sváru,
lesti, zlosynství, 30. šeptáci (nadymáči),
utrhači, bohonelibci, hánci, pyšní, nadutí
(chlubní), nalezači zlých věcí, rodičů ne
poslušní, 31. nesmyslní, nesmluvní (ne
správní), nelaskaví, nesrovnánliví, bez
milosrdní, 32. kteřížto spravedlivost Boží
poznavše nerozuměli, že kdo věci takové
činí, hodni jsou smrti, a netoliko kdo
je činí, nébrž také, kdo činitelům při
svědčují.

Vypisuje apoštol zlé následky samovol
ného, svévolného toho od Boha odestání po
dobně jak to v knize Moudrosti 14, 22. nn.
nalezáme. Apoštol praví, že Bůh je vydal v
nečistotu, v. 20. vece, že je B. vydal v 0
havné strázně a opět v. 28. praví, že Bůh
pohany vydal v nevážný smysl. Vydání to
nemůže se rozuměti v strohém smyslu 0 ně
jakém nabádání a puzení, což na Boha ni
kterak nemůže připadati. Aniž také v tom
smyslu se slyšeti mohou ta místa, že Bůh
kladně je vydal a odevzdal onomu zákonu,
podle něhož. ze zla se zlo rodí a hříchem
hřích nový povstává; zákonu zajisté tomu
Bůh nechce, aniž od něho uveden byl, nébrž
ze zla se vyvíjí. Nébrž vydal je, zanechal
jich, opustil je, odtáhl od nich vliv obzvlcíštné
své milosti; tedy záporně se to slovo slyšeti
musí, jak otcové svatí Zlatoúst a Augustin
vykládají. Zanechal jich pochotěm, žádo
stem, nepravostem, jak lodník v čas bouře
vida nezbytí koráb proudům a příbojůmmoř
ským zanechává. Tak vece Hospodin Z. 80,
12. Neuposlechl lid hlasu mého, i nechal jsem
jich podle žádosti srdce choditt dle nálezků
svých. Toto zanechání, toto zvláštní milosti
Boží odnětí jest ovšem mzdou, odplatou či
pokutou za ono od Boha odvrácení; avšak
veškera příčina toho a ta nová a vezdy ro
stoucí k hříchu přivinulost odtud pošlá
ovšem z lidí samých vzniká a se pramení a
tudy Ef. 4, 19. se o pohanech a vůbec hří
šnících praví, že sebe sami vydali v páchánínečistoty.© Bůhpokutujehříchodvrácením
tváře své Deut. 32, 20. t. j. odepřením mi
losti své, čímž zlu volná dráha se otvírá.
Síla a moc rozpoutaných náruživostí stávají
se takměř vykonavateli soudů Božích, ješto
přirození následkové jejich zvláštním půso
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bením Božím stavení nebývají. Pavel na na
šem místě praví, že Bůh je vydal v žádosti
srdce jejich, vůbec a vesměs jich zanechal
pochotěm pokaženého srdce, zvláště pak je
vydal v nečistotu, jakožto zvláštní a osobitou
pohanstva nepravost, před jinými zbrodněmi
v úctu bohův a bohyní vykonávanou. Slovem
nečistota veškeři skutkové proti přikázání
šestému se rozumějí; ve skutcích těch se
zvláště podrobenost ducha pod pleť a tělo
spatřuje, jak na opak zas v panenskosti a
panickosti či ve virginitě nadvláda ducha
nad tělem nejmohutněji se zračí Mt. 22, 30.
Text řecký na místo v žádosti či do žádostí
srdce klade v žádostech srdce; touto kon
strukcí se ukazuje stav lidí od Boha ode
stalých. Idea pravého Boha v člověku vládu
vyšší bytnosti nad nižší udržovala a svědomí
sílila; ututláním idey té se člověkdostal do
hola v manství nižších sil duševných a boha
svého ve přírodě toliko nalézaje po rozko
šech přírodou rozlitých zabažil a vzniklé v
sobě odtud požívavosti uzdu pustil. A pře
devším se vydal v nečistotu a sice takovou
nečistotu, že jak dále vece apoštol, lidé ha
nobili těla svá na sobě samých, páchajíce
zbrodně, jimiž potupu, mrzkost, šeredu a
hanu na své tělo uvedli, tělo zhanobili, po
skvrnili, zprzněli a zneuctili. Nečest Bohu
prokázaná či odejmutí úcty a pocty Bohu
povinné přivedlo na člověka tu pokutu, že
sám se zhanobil; a ovšem důstojenství a
čest člověkova nejúžeji spojena jest s vele
bením a oslavováním, jež člověk Bohu dává.
Poněvadž pak pravda ta, kterou apoštol tu
projádřuje, světu přemálo známa, avšak nad
jiné důležitá byla, tudy opětně jinou měrou
ji vystavuje a znova příčinu lidské od Boha
opuštěnosti a tudy v nemravy zatonulostivyličuje.© Kteřížto,£.j.ješto,poněvadžoni;
zájmena toho užívá příčinoslovně, jak jinde
často 6, 2. Gal. 5, 4. Pravdu Boží, vece,
změnih v lež. Pravda Boží jest bytnost B.,
podstata B., jest to, co přírodu Boží stanoví,
co Boha Bohem činí; jest tedy toli co I.
Thes. 1, 9. pravého Boha. A proto naopak
lež, ve kterou pravdu B. proměnili, zračí lže
boha, nedoboha, modlu, bůžka, neboha; smysl
ten vyniká také z porovnání verše toho s
veršem 23., kdež podobná anthithesa či pro
tiva přichází. Toho již Bůh u Jeremie 2,11.
touží, že lid slávu Boží proměnil v modlu,
že Boha opustil, studnici vody živé a nako
pal sobě cisteren rozpukaných a děravých.
To pak jest to, co dále tuto apoštol praví:
ctili a sloužili tvorstvu raději než Tvorci, t.j.
Tvorce zhola zanedbali, jemu sloužiti ode
přeli, jím pohrdli, jak Cypr. a Hilar. (trin.

12, 3.) slova ta vykládají, a úctu Jemu dluž
nou na tvory, lidi a němou tvář přenesli.
Apoštol při té myšlénce očividně v útrobách
svojich dojat byl, a ošklivost svou nad tako
vým lidstva počínáním vynořil slávoslovím či
doxologií jako nějakou od lidstva ustavičně
se díti mající náhradou, an vece: Jenž jest
požehnán na věky, t. j. kterýž věčně oslavo
ván, veleben, ctěn a modlen býti má. Pro
závažnější toho vytknutí dodává apoštol:
Amen, namítaje, aby skutečně a pravdivě
pocta ta Bohu jedinému a pravému se dá
vala. Ostatně doxologie také jinde u sv.
Pavla nalezáme 11, 36. Gal. 1, 15. Ef 3,
21. 1. Tim. 1, 17. atd. Pro tuto pak neúctu
pokračuje ap. dále Bůh lidi vydal v nečestné
strázně, v ohavné náruživosti, t. j. dopustil,
aby mrzkostem, mrzkým žádostem sloužili.
Praví strázně, poněvadž člověknáruživosti od
daný více strádá než jedná, vůli svou ne
blaze v robství a otroctví zlým žádostem vy
dávaje. Takové pak nadvlády došly pochotě
nad člověkem, že se u pohanův také nejvíce
vzdělaných, ano právě přede všemi u těchto
zbrodně nepřirozené dály, u ženských a také
u mužských, a příkoří Bohu pravému činěné
obrátilo se v příkoří přírodě svojí vlastní,
sobě samým učiněné. Ženské dříve staví apo
štol, poněvadž u nich cud a stud hlouběji
vkořenění jsou, a zbrodně žen více do očí
bijí a ovšem více nepřirozeného do sebe mají.
Za to ale mezi muži více nepravosti nepři
rozené, o nichž apoštol mluví, rozšířenybyly.
Paederastie od Řeků se k Římanům dostala
a nad míru a vírumezi nimi za věku toho
zavládla. Zenské, vece Seneka ep. 95. muž
ským se v prostopášnosti rovnajíce jim vne
pravostech nic neodevzdávají, aniž jim v chlíp
nosti ustupují, nechat bohové a bohyně je
zahubí a zatratí atd. Svědčí o tom též jiní
spisovatelé přehojně Mart. epig. 1, 90. 7,
66. 69. a sv. Justin I. apol. 27. vytýká, že
děti mužského i ženského pohlaví ke zbrod
něm a nečistotám chovány. Hrozná pak tato
mravná.spustlost a zamřelost, zašlost a zato
nulost ve zbrodněch a necudách těch byla
spolu, jak vece apoštol, náhrada, mzda, od
plata t. j. pokuta, kteroužto Bůh pro neu
ctění své naně dopustil; odplatu dludu svého
t. j. modlářství svou vinou u sebe zavedeného
na sobě tím zakusil? či odebrali, že Bůh jim
dal klesnouti a padnouti do nepravostí. Tak
na sebe samoděk uvedli tu nečest, potupu
a hanbu, kterou by největší vrah nebyl na
ně uvaliti se odvážil, jak vece Theodoret.
Prohřešili se proti lepší přírodě své, Bohu,
k jehož úctě rozum i svědomí je pobádala,
té úcty odpírajíce a na nebohy ji přenáše
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jíce, tudy děpustil Bůh, aby padli do nepři
rozených nepravostí a neřestí. V knize Mou
drosti 14, 12. se spojení to mezi modlářstvím
a smilstvím výslovně pronáší: Fočáteksrl
nosti jest vymýšlení model. Dí sv. Rehoř
Vel. mor. 1. 26, c. 13.: Pokorou zachovávati
se musí čistota; nebo když se duch pobožně
pod Boha poddává, tedy pleť se neslušně
nad ducha nevypíná. Udržuje duch vládu
nad tělem, sám-li Bohu se podčiňuje. Jestli
ale pyšně Stvořitelem zhrdá, právě od pleti
v porobu pojímán bývá. Tak B. potrestal
pýchu lidstvá, jížto se Jemu čest povinnou
dávati zpěčovali, největším ponížením a po
kořením a nejednou historie tomu nasvědču
je, pokutou hrdosti býti chlípnost a odplatou
pokory naopak býti čistotu.

Ale však chlípnost nebyla jediná pokuta
za to Bohu úcty neprokazování, než jiní hří
chové také, alebrž povšechná mravná nákaza
z toho povstala. Tudy apoštol nyní k vypi
sování té všeobecné pokaženosti přechází; a
aby se nezdálo, že ostatní neřesti teprv po
zději než chlípnost se vyvinuly, tudy opětuje a
zase dí: Jakož t. j. poněvadž nevážili, neli
bovali Boha ve známosti máti, proto je Bůh
nechal padnouti v nevážný smysl. Mohli oni
poznání pravého Boha zachovati, ale nedbali,
nesnažili se, nevážili toho, pohrdali takovou
snahou; a nevážnost tu Bůh trestal nevážným
smyslem, do něhož jim klesnouti dopustil. Ne
vážný smysl jest převrácenost mysli, kterou
člověk schvaluje a činí, čeho by se vystří
hati měl a na obrat haní a tupí, čehož by
nejvíce měl vyhledávati; užívá Pavel pěkné
paronomasie ve slovích nevážil? a nevážný.
Nevážný, přívazčivý, převrácený, porušený
smysl jevil se v tom, že činili věci neslušné
a ostudné, jež nyní apoštol nějakým výčtem
předkládá. Nedržel se v pronášení jich apo
štol žádného pořádku, nébrž, jak která ne
pravost mu na mysli dříve neb později ta
nula, tak ji také vystavil. Nadto rukopisové
řečtí a latinští nemálo se v podrobném po
řádku různí, což ale smyslu nijak nevadí. Na
plněni byli vece apoštol všelikou nepravostí;
nepravost se tu všeobecně béře co kořen a
pramen jiných nešlechetností z ní vyplynu
lých; praví je býti naplněny všelikou nepra
vostí, poněvadž chce říci, že nic zlého nelze
mysliti, jehož by se pohané nebyli dopustili.
Praví naplnění jsouce, a namítá tím, že ve
škerých zbrodní plnou měrou se dopouštěli.
Zloba značí úsilí a snahu jiným škoditi. La
komství, chtíč nemírný a nezřízený, sám sebou
srozumitelný, jakož smalstvím, což každému
známo, hříchy proti šestému přikázání se
slyší. Nešlechetnost jest ničemná, prostopášná,
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Jehkovážná mysl, všeho zlého žedná. Závist
a vražda kladou se spolu, že v řeckém ja
zyku stejného jsou zvuku a že sobětaké při
rozeně příbuzny jsou, ana tato z oné vyniká
1. Jo. 3, 12. 13. Sap. 2, 14. Se závistí se
obyčejně sváry pojí 1. Tim 6, 4. Fil. 1, 15.
Lesti t. j. ukrývání zloby své pro oklamání
bližního. Zlosynství, ponurost, morutnost, ne
vrlost, aneb raději zloráz, zlovidnost, zlozvyk
ozvláště v podezřívání jiných; a tudy pře
chází apoštol na šeptáctví činadýmactví, tajné
pomlouvání; utrhači zjevní pomlouvači. Bo
honelibcí trpně i činně, Bohu nemilí jsou pro
velikost zbrodní svojich a Boha nenávidí,
všecko co se božských věcí týká, sobě oškliví
a všelijak se jich štítí. Hánci, přívazčiví, drzí,
kteří s pohrdou a potupou na jiné se vy
souvají. Fyšní, jenž pro domnělé přednosti
svoje nad jiné se vynášejí a lepšími se býti
pokládají. Nadutí či raději chlubní, honosní,
chvastaví. Zločinové dva poslední se také 2.
Tim. 3, 2. spojují a nalézali se ozvláště u
filosofů, kteří o soběsedomněli, že jedinému
Jupiteru ustoupají, jak Horat. ep. 1, 1. vece;
mudrcův zajisté neduh jest marnost, dí sv.
Augustin. Nalézačt zlých věcí, jenž kromězlo
činů vesměs páchaných a známých nové ne
pravosti vymýšleli, na obyčejných nepřestá
vajíce. Tak písmo praví o Antiochu Epifa
novi, že byl vymyslitel všeliké nešlechetnosti
2. Mach. 7. 31. Nerozummé,jenž životem zlým
protrávili a potratili všelikou chápavost a
dojímatedlnost pro mravné a božské věci.
Nesmluvní či raději smluvolomní, kteří smlouvy
nedrží; melaskaví, nepřívětiví, láskyprázní,
nepřívojní, nepříchylní, jenž se k svojeti ne
přivíjejí a nepřichylují a vůbec žádné lásky
nechovají. Nesrovnanltví, neukojitelní, ne
smířenliví; tohoto slova nedostáváse vlepších
rukp. Nemailosrdní, krutí a tvrdí k nuzným,
jenž bídami jiných oblomiti senedávají. Kru
tost Rímanů se spatřuje při hrách gladiator
ských a Cicero (p. Murena 29. 30.) útrpným
býti považuje co věc muže nehodnou. A což
říci o vysazování či vykládání dítek? Za věc
slušnou a spravedlivou ji považovali. Nébrž
otroctví všude zavládlé nám 0 nemilosrdnosti
pohanstva svědčí. Proti otroku, dí Seneca,
všecko se dovoluje. A satyrik Juv. 6, 22.
mluví jakoby se tázal: Otrok-liž člověk?
Právo troskotné či rozbitničné všude pano
valo. Historie všech národů pohanských, jak
právě u nejvzdělanějších ostatkové umy a
vzdělanosti svědčí, vypravuje o zbrodněch a
nepravostech jejich; a zasutí a zboření ohav
jejich svůdných musí se za štěstí považovati.
Mnohem více to platí o umělém pohanství
novověkém. Nébrž i ctnosti staropohanů ne«
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měly pátna pravého; nikdá Sokrates anijiný
kdo z pozdějších mudrců nezakládá čtvero
stěžejných ctností na úctě k Bohu a nalásce
k Němu. Nadarmo v ethice Aristotelově
hledá se ctnost cudnosti a milosrdnosti, jenž
jsou sloupové společenského života. Stoikům
bylo milosrdenství dokona jenom slabotou
nějakou. A na mudrcech samých odhaluje
nám historie zbrodně chlípy a svědčí, že
lepší jejich náhledové jich Sspasiti nemohli.

Toli nepravostí nahrnuje apoštol, aby
nám co v zrcadle aspoň z části mravnou po
kleslost pohanstva vylíčil. Nyní přechází k
vrcholu a svědčí, že ta zamřelost a zatonu
lost v nepravostech všeho druhu ze vzdoru
nějakého proti Bohu a ze zalíbení vezlu po
cházela, a že tedy pohané žádné omluvy ne
mají. Vece: kteřižto jakoby pravil: Ti pak
veškeří, o nichžto jsem mluvil, takoví jsou, že
ač poznali spravedlivost B., přece zlé činí.
Místo spravedlivost stojí vlastně soud, nález,
výrok, právo, zákon, což všecko na jedno
vychodí, ozvláště čteme-li s řeckým textem:
Kteřížto ač poznali zákon Boží, že totiž kdo
věci ty činí, jsou smrti hodní; ten jest zákon
Boží, nález, výrok B., že Bůh zločince trestá,
a V tom právě spravedlivost B: záleží. Tento
výrok B., toto Boží právo znali pohané, ješto
1 u nich zákonové zločiny trestali a svědomí
jim jasně trestatedlnost neplechých činů ozna
movala. Tak si vede řecký text, jenž tedy
slový že kdo věcí ty činí, smrti zasluhují slovo
spravedlivost vysvětluje a potom dále čte:
přece netoliko věcí ty činí, než činitelům také
povolují. Podle toho nalezá se stupňování
činiti zlo a schvalovati zlo. Kdo zlo činí,
snad pochotí uchvácen byl, ale schvalovati
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chladným rozumem zločiny jest vrchol ne
šlechetnosti, an se v tom rozbrata odpor ná
lezu či úsudku s rozumem a svědomím samo
volně a zlovadně udržuje. Slovem smrt slyší
se velká pokuta Boží, jak to 2, 8. vysvítá.
Vulgáta čte poněkud jinak: Kteří poznavše
spravedlivost Boží, neporozuměli, že ti, kdo
takové věci činí, smrti hodní jsou, a metoliko
kdo činí, ale také ti, jenž činitelům povolují.
Dle čtení vulgáty vyličuje se největší stupeň
zaslepení pohanského, na němžto člověksám
sebe mámí a šálí, neblahé následky hříchů
před sebou zakrývaje. Dle řeckého čtení se
vytýká vzdora a hříšnost se zvyšuje, an ku
páchání vlastních hříchů zalíbení na cizích
hříšíchpřistupuje. Rozdíl latinského čtení jest,
že po slovech spravedlnost B. poznavše vložen
vkladek neporozuměli t. j. porozuměti se od
pírali, povážiti a k mysli připustiti se zdráhali.
Nadto ještě pořádek slov ostatních přejinačen
čte se a jak zřejmoono stupňování od činů ku
povolování či schvalování zrušeno jest. Neboť
ovšem povolování v jistých okolnostech men
ším hříchem jest než samoosobné páchání.
Mnozí rkp. řečtí DEG. ajiní čtení latinskému
nadržují; smysl nevelmi se liší. Z obojího
jde, že posavád může člověk poznati co zlo
a že tedy sám hříchem vinen jest.

A to jest nejhlavitější různočtení v naší
kapitole; jiných sice a to mnohých také tu
stává, ale nemají do sebe téměř žádné váhy,
tudy jich opomíjíme, dílem jsme jich také na
svém místě dotekli.

Dokázal Pavel, že pohané mohouce ale
nechtíce poznati co dobro jest a v hříchy se
vydavše pokutě propadli. Nyní již totéž o
Židech dokázati hodlá v 2. kap.

Hlava II,

Ukazuje nejprvá. 1—11., že Židé nejsou lepší
pohanův čináce to, co na pohanech odsu
zují: 12—16. učt, že soud Boží podle svě
řených darů vynesenbudea žetudy 17—29.
Zidé v ospravedlnění před pohany před
nosti nemají.

1. Protož neomluvitedlen jsi Ó člo
věče každý, jenž soudíš; nebo v čem
soudíš jiného, sám sebe odsuzuješ, an
totéž pácháš co soudíš. 2. Víme za
jisté, že soud Boží jest podle pravdy na
ty, jenž takové věci páchají. 3. Domní
váš-li se pak člověče, jenž soudíš pa

Svatý Pavel.

chatele věcí takových a činíš je, že ty
ujdeš soudu Božího? 4. čili bohatstvím
dobroty jeho, shovívavosti a dlouhomysl
nosti pohrdáš? Nevíš-li, že dobrota Boží
ku pokání tě vede? 5. Podle zatvrze
losti svojí pak a nekajicného srdce shro
mážďuješ sobě hněv na den hněvu a od
halení (ozřejmění) spravedlivého soudu
Božího, 6. jenžto odplatí každému podle
skutků jeho, 7. těm sice, kteří s trpě
livostí v dobrém díle slávy a cti a ne
porušenosti hledají, životem věčným ; 8.
těm ale, jenž jsou úporní a kteří pravdě
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nepovolují, nepravosti pak věří,nenávistí
a hněvem. 9. Trápení a úzkost naka
ždou duši člověka dělajícího zlo, Zida
předně i pohana; 10. ale sláva a čest
a pokoj každému činícímu dobro, Zidu
předně 1 pohanu; 11. nebo není při
jímání osob u Boha.

Na samém konci předešlé kapitoly byl
závěrek z předeslaných vět svojích učinil, že
pohané majíce známost soudu B., nemohou
uneviněni či z přečinění svojich omluveni býti.
Již nyní totéž obrací na Židy, ač hned jich
nejmenuje, nébrž teprv když byl již důvo
dění svoje tak ohradil, že Zidům všeliký
odpor nemožen stal se. Ze skutečně skrze
člověka, jenž soudí ve verši 1. Zida míní, pa
trno z v. 17., kdež všeobecné tojméno slovem
Zid zaměňuje, dále z v. 27.,kdež o náhradném
soudu pohana proti Židovi mluví. Neomlu
vitedlen jest každý člověk, kterýž pohany od
suzuje a tudy i sám Žid; nebo v tom či v té
věci, pro kterou jiné odsuzuješ, také sám sobě
odsudek strojíš, poněvadž soudcem se čině
totéž zlo činíš, v tytéž zbrodně se vydáváš.
To apoštol nyní předujetím klade; níže ale
důkaz toho dostavuje. Proto vece Spasitel:
Nesuďte a nebudete souzení Mt. 1, I. Ze
však Zidé nebyli nad pohany lepší, netoliko z
Josefa Flavia viděti, ale sám Pavel ještě v této
k. 21—23. o tom svědčí. O soudcích veřejně
ustanovených tu řeči není, jak na oce jest.
Leč aby se nezdálo, že snad soud Boží nad
Zidem mírněji vypadne a aby ozřejmělo,že sou
děním jiných sobě odsudek vynáší, tedy vece
apoštol: Víme zajisté, aneb v stejném smyslu
dle 1. ř. víme pak, že soud Boží podle pravdy
jest t. j. že spravedliv jest a že při soudu
na osoby ohledu nebéře (v. 11.); víme totiž
z výroků svědomí, rozumu a písma sv. Z
toho pak, že Bůh všecky stejně soudí, již
apoštol doráží na Židy: Zdali se dommíváš,
že snad pro svůj od Abrahama rod Bůh s
nepravostmi tvými tak docela poshoví, že
soudu B. ujdeš? Slovo domnívati se stojí na
proti slovu véme,přesvědčeni,jisti, ubezpečeni
jsme o tom, že Bůh spravedlivě soudí; tvé
pak mínění o sobě, o svém trestům a po
kutám nepodlehání na holé a čiré domněnce
spoléhá. Důraz klade apoštol na slovo ty;
ty-li sám chceš míti nějakou výjimku odzá
kona obecně platného, ješto sám druhé od
suzuješ? Svého soudu neucházíš domněje se,
že kdo zle činí, trestuhoden jest: ujdeš-li snad
soudu Božího? Ty zločiny odsuzuješ a Bůh
svrchovaně spravedlivý nemá tebe odsouditi?Má-lisnadnepravosttvouchváliti?© Chrys.
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Leč Židé netoliko na svůj od Abrahama rod
spoléhali, nébrž se i dobroty Boží opovažo
val. Tedy apoštol té marné, křivé a lživé
útěše ve vstříc a vodpor vchází a táže se S
důrazem: čili bohatostí dobroty, shovívavosti a
dlouhočáky B. pohrdáš a nevíš, žedobrotaBoží
ku pokání tě vede? Bohatství čibohatost apo
štol nenečasto m. hojnost, oplynulost, obih,
přebytek a nadbytek klade 9, 23. 11,33. Ef.
1, 18. 3, 16. Bohatství dobroty, lahody, vlí
dnosti Boží jest nekonečná dobrota Jeho,
podle níž spásu lidí zamýšlí a tudy je vším
dobrem a všelikou milostí obmýšlívezdy hotov
jsa hříchy jim odpustiti. Shovívavost jest táž
dobrota B., pokud se v netrestání spatřuje
a dlouhočáka či dlouhomyslnost jest totéž sho
vívání předrahně času 8 pokutou odkládající.
Bohatství dobroty B., vece po Origenu ne
jeden svatý otec, poznati možná, když člověk
pováží, koli hříchů a nepravostí se na zemi
každodenně páše, kterak se téměř všickni v
nešlechetnosti vylévají, Bohu samému lají a
jinak zle činí, a Bůh netrestá jich, nébrž
shovívá tak, že se lidem dokona uzdá, jako
by Bůh zhola o dobro a zlo mravné na zemi
nedbal. Avšak má i Úobrota a shovívavost
Boží svou míru, a dlouho-li Bůh odkládá
s trestem, činí to, že chce, aby všickni lidé
spaseni byli a nikdo nezahynul. Tudy doráží
apoštol dále: Névíš-lt, že tě dobrota B. ku
pokání zve? Řecký text čte bez nové otázky
a váže větu tu s předešlou participiem: po
hrdáš dobrotou B.mevěda, že tě ku p. nabízí?
Slovo nevěděti zde toli značí co k srdči, k
mysli nebrati, nevážiti, nedbati, jak ze spo
jitosti viděti; věděli to zajisté Zidé, ale k
mysli sobě nepřipouštěli a věděti nechtěli.
Avšak tím sobě zle poradíš, vece dále apoštol.
Spoléhaje opovážlivě na dobrotu B. a jí ve
hříších se bezpeče, podle zatvrdlosti své a ne
kajicného srdce svého t. j. pro zatvrzelost a
nekajicnost svou Aromaďiš sobě poklad hněvu
B. Zatvrzelost jest tvrdošijnost, jest neobřízka.
srdce, Deut. 10, 16. Jer. 4, 4. zapeklitost,
potracení vnímavosti pro dobro a nehnutost,
ulíplost, ustrnulost, uvázlost ve zlém. Jsou
to ti, jenž ani dobrotou Boží se oblomiti ani
bázní před jeho soudem otřásti se nedávají.
Následujícím slovem nekající mysli Pavel
slovo předešlé vysvětluje. Origenes vece, že
tvrdé srdce jest ozáblé a ledem nepravosti
potáhlé, srdce, které pečeti obrazu B. nepři
jímá. Takový zatvrzelec sobě shromážďuje
jako zásobu, ano jako nějaký poklad, kterýž
si ukládá hněv B. na den či ke dni hněvu;
tak vázati můžeme slovo den hněvuse slovem
shromážďovati. Jiní slovo den hněvu potahují k
slovu Aněv; podle toho by se přeložiti muselo
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sbíráš soběhněv, jenž dne hněvného, dne soud
ného natě přikročí a tě zachvátí. Hněv tu tro
picky značí pokutu a trest a soudný den sluje
dnem hněvu, poněvadž na něm pokuty a trestové
na nešlechetníky vyjdou a vyrčeni budou.
Opisuje dále den ten co den odkrytu či vý
jevu spravedlivého soudu B. t. j. co den, na
němž se vyjeví, pronese a v skutek uvede,
ovšem pak veřejně před celým světem ukáže
a pozná spravedlnost soudu Božího. Tenkráte
2. Cor. 5, 10. ukáží se vštckní před soudnou
stolicí Kristovou, aby každý přijal, co učinil
buď dobré buď zlé. I tady v. 6. totéž praví
užívaje slov Z. 61, 13. s proměnou osoby:
Bůh zajisté odplatí každémupodle skutkůjeho;
a v ton každému podle skutků jeho odplaco
vání záleží právě spravedlivost soudu B. Nene
právem vykladatelé katoličtí ukazují na větu tu
co svrchovanějasnou a svrchovaně důležitou při
vysvětlování listu našeho, k němuž kdyby byli
Kalvín a Luther prohlédali, nebyli by na
svojich nedověcnostech se octli. Již Origenes
přidává pozorování to k místu našemu, že
není dosti, aby člověk věřil, nébrž že Bůh
podle skutků každému co mu přijde udělí.
A Chrys. tolikéž vece, že se člověk nemá jen
věrou bezpečiti, nébrž že se na soudu B.i
skutků vyhledávati bude. Skutky pak rozuměj,
jak samo sebou se ohlašuje, také žádosti a
myšlénky, co skutky vniterného člověka.
Ostatně ještě poukázati sluší na protiklad |
bohatství dobroty B. a shromážďovati soběpo
klad hněvu. Co tu apoštol vesměs praví, to
hned podrobněji rozvinuje, an dí: Těmjenž
s typělivosté (čill stejným smyslem podle tr
pělivosti) t. j. vytrvalostí dobrého díla t. j. v
dobrém jednání slávy a cti hledají, odplatí ži
votem věčným. V tom spisu jsme již vyložili,

- že slovo trpělivost, vytrvalost, setrvání určuje
spůsob, jakým se jednání dobré povahovati
má, aby člověk slávy došel a tudy od B.
druhdy životem věčným odměněn byl. Jest
to setrvání, vytrvalost, trvanlivost; nenídosti
dobře činiti, nébrž v dobročinění vytrvati
potřebí podle slov Páně Mt. 10,22. Kďovy
trvá až do konce, spasen bude. Luc. 21, 19.
Co jsme přeložili dobré dílo, béře se hromadně
za soujem všeho dobrého jednání a snažení
1. Petr. 1, 17. 1. Thes. 1, 3. (Cíl a konec
vytrvalosti té a směr její jest Aledáná slávy,
cti a netlenosti čineporušenosti. Sláva jak jsme
již několikrát zmínili, jest oblesk, oprysk,
oboj, obraz pronešení záře B.,kterouž druhdy
spravedlivci zasvitnou jak slunce Mt. 13. 43.;
čest jest uznání té Bohem dané slávy a spo
jené s uznáváním tím chování se Sap. 5, 3.
Neporušenost znamená stav, do kterého lidé
takoví po z mrtvých vstání se dostanou a
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věčné trvání slávy a ctité. Kdoslávy takové,
takové cti a neporušenosti hledají, těm se do
stane, těm odplatí Bůh životemvěčným.Zivot,
jak jsme již několikráte slyšeli, jest životná
myslu Božímu docela odpovědný, shodný a
schodný a tudy svatý, blažený, věčný; po
slední přímětek přičiňuje apoštol pro lepší
výtku neporušitedlného blaženosti trvání a
poněvadž ponětí věčnosti teprv blaženost bla
hem činí. Obnáší život věčný všecky tři pře
dešlé vlastnosti, slávu, čest a neporušitost.
Věčný život bude podílem dobrých; zlí, vece
dále apoštol, na soudu B. pokutám věčným
propadnou, Apoštol ty zlé opisuje, an vece:
ti pak, jeně jsou zurputnosti, úrupnosti, úpor
nosti, sporčivosti, anebjenž jsou synovéúporu,
z úporu jako zrozeni; opisové takoví či pe
rigrafy takové tytýž sev písměnalezají 3,20.
Jo. 18, 37. 8, 44. .

O slově čovbela, jež jsme my tu podle
Vulgáty úporem přeložili, nemálo nesnáze
zaběhlo mezi filology ukazujícími, že u klas
sikův stránlivost, úskočnost, podvod a po
dobné značí; avšak lépe ti vidí, kteří slovo
to berou, jak jsme my je brali, a ti také
počtem převládají a důvody jejich nad ony
tamtěch převahují. Sám apoštol smysl tento
namítá, an vysvětlujíc dále vece: kteří pra
vdě nepovolují, jí odporují, jí se odpírají,
protivují a příčí. Pravdou rozumí apoštol
pravdu myslnou; mravnou vůbec, jak již z
protivý nepravosti věřiti vysvítá; nepravost
pak netoliko nešlechetné jednání, nébrž po
volování bludům také sebou obnáší, jak slovo
věřití nepravosti a celý protiklad namyká; a
tudy nepravost všecky nectnosti a tu dle ře
čeného všeliké bludy znamená. Takových
pak lidí, kteří pravdě protivují se a nepra
vostem povolují, je k mysli připouštějí a do
vůle pojímají a tuto jimi se spravují, tako
vých očekává hněv Boží a zuřivost či prchli
vost t. j. hrozný a neúkojný trest a příkrá,
strohá pokuta. Slovem druhým ap. ponětí
prvního zvyšuje a stužuje. Pro hlubší dojem
a ráznější dolíčení P. tutéž myšlénku něja
kým chiasmem t. j. obráceným pořádkem
dále vyvinuje a ojasňuje. Trápení či tíseň,
sklíčení a úzkost t. j. soužení vněšné 1 vni
terné přijde na každou duši, t. j. každého
člověka; klade část pro celek. A sice přijde
napřed na Zida a pak na pohana 1,10., po
něvadž kdo předek má v darech a dobrodi
ních, ovšem také v trestech přednějším býti
povinen, když obzvláštních oněch výhod sobě
nevážil. Naopak, jako na ty, jenž zlé činí,
přijdou trampoty a úzkosti, tak těm, jenž
dobro činí, dostane se sláva, čest a pokoj.
Slova ta již nahoře 7. 10, 1, 7. od nás vy
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ložena. Jak tam ony tresty, tak blaha tato
se přečasto i tuto lidem dostávají, což 0
zvláště a osobitě o pokoji níže 5, 1. 14, 11.
apoštol doličuje; ale hlavitě prohlédá Pavel
k životu budoucímu, kdež odplaty, odměny
a pozuty uděleny budou podle spravedlnosti,
podle skutkův bez jiného ohledu, poněvadž
u Boha není přijímání osob. Bůh totiž ne
béře na jiné zevnější věci, leč nadílo, dobré
neb zlé, žádného ohledu a neohledá se na
osoby, tak že Zidé pro své od Abrahama
pojití a za národ B. vyvolení se konejšiti a
kojiti nemohou, jakoby jim soud levně sply
pouti měl. „Ovšem ale mohl Žid, maje zje
vení B., výše v mravnosti a zásluhách před
B. pokročiti, a tudy pravil apoštol opět:
Zidoví napřed a pak pohanu.

Namanuje a namyká se otázka ta, kte
rou na tomto místě přemítají interpreti, 0
jakých Židech a pohanech tu apoštol mluví,
o těch-li, jenž na víru křesťanskou se obrá
tili, čili o těch, jenž před Kristem žili, aneb
jenžto sice po Kristu žijí, ale mimo všelikou
svou vinu se na víru neobrátili. Některým
exegétům vidí se, že P. pohany a židy kře
sťanské na mysli má, poněvadž mluví 0 Ale
dání slávy, cti a nesmrtelnosti věčné a po
něvadž byl pravil, že bez víry nikdo, ani po
han ani Žid ospravedlněn býti nemůže, leč
jak níže 3, 9. 23. 24. učí, milostí Kristovou
zdarma. Ti také podle toho pravdou onou,
o níž apoštol v. 8. mluví, rozumějí pravdu
evangelickou, jak sluje také jinde Gal. 3,1.
5, 7. a volají se k 1. Thess. 1, 6—10., kdež
apoštol řeč vede o pokutě, jenž zastihne na
soudu B. ty, kteří nepovolují a neposlouchají
evangelium P. n. Jesu Krista. Ale sv. Chry
sostom a s ním mnozí jiní drží, že apoštol
mluví -o Zidech a pohanech předekřesťan
ských. O Zidech, kteří zákon pilně zacho
vávali a k té, k níž vede, v Kristovi naději
prohlédali co k jedinému budoucímu spasi
dlu; o pohanech, kteří model se odříkajíce
Boha dle svého nejlepšího vědomí a svědo
mí ctili, zákona v srdce napsaného šetřili a
všecko, co ku zbožnosti se odnáší, ostříhali,
jakým byl na př. Melchisedech, Job, Nini
vité, Kornelius. Nebo, vece týž Zlatoúst,
řeč apoštolova k časům křesťanským tuto je
ště nepokročila, nébrž se ještě v předešlých
dobách pohybuje. A skutečně není, proč
bychom se domýšleli, že apoštol Zidy a po
hany předkřesťanské vylučuje; mluví po
všechně a vůbec a vesměs veškeré všelikých
věků člověčenstvo zahrnuje. Clověčenstvo
před Kristem Jo. 1, 9. nebylo Krista prázno,
milost Kristova zpátečným působením na lid
stvo blahodějně vylívala se Jo. 1, 12, alidé

pohané zákon přirozený zachovávající a po
dle rozumu (loga) žijící, můžeme s Justínem
tvrditi, podle Krista Loga žili a touchu 1
touhu po spasení a spasiteli tajenou a ukry
tou měli. Mluví ostatně ap. o tom jako mi
mochodem a s jedné strany toliko, an hla
vitě provésti usiluje zásadu tu jenom: že
Bůh souditi bude toliko podle skutťkův,ovšem
v dotčeném výše objemu vzatých, jímž ve
škery snahy, žádosti, myšlénky a podobné
se pod skutky slyší. Ostatně podle výkladu
toho slovo pravda širším smyslem se béře
a značí všelikou pravdu B., buď v rozumu
a vědomí, buď zjevením zvláštním projevo
vanou.

Co apoštol posléze pronesl, že B. na
osobu nehlídá, to se Židům nevelmi podo
balo; proto apoštol dále a místněji věc tu
vede, an dí:

12. Kteříkoli zajisté bez zákona
zhřešili, bez zákona zahynou, a kteří
pod zákonem zhřešili, zákonem souzeni
budou; 13. nebo ne posluchači zákona
spravedlivi jsou u Boha, nébrž činitelé
zákona ospravedlnění budou. 14, Nebo
když pohané zákona nemajíce přirozeně
to, co zákona jest, konají, ti zákona ne
majíce sami sobě jsou zákonem, 15. je
što ukazují dílo zákona napsané v srd
cích svojich, an jim spolu přisvědčuje
svědomí jejich a myšlénky se vespolek
obviňují aneb také zastávají 16. v den,
když Bůh souditi bude skryté věci lid
ské podle evangelia mého skrze Ježíše
Krista.

Vysvětluje a odůvodňuje nestrannost B.
v soudu tím, že B. každého, buď Zida buď
pohana, toliko podle mravného chování bez
ohledu jiného souditi bude. Při tom soudě
neprospěje písemný zákon Židům, aniž ne
dostatkem zákona písemného něco pohanům
sejde. Zákon, o němž tuto mluví, jest zákon
písemný staré úmluvy a ovšem těmi, jenž
bez zákona jsou t. j. bez zákona písemného
st. U. rozumějí se pohané, kteří ostatně ne
jsou docela bez zákona, majíce, jak nížeji
hned dokládá, zákon na srdci napsaný. Na
proti zas lidé pod zákonem, jak na oce jest,
jsou Zidé. Obojí, když hřeší, pokutě propad
nou, poněvadž mravný zákon přestoupili, Zi
dé psaný, pohané přirozený a přirodilý. O
pohanech užívá se slova zahynou, o Zidech
slova souzení budou, snad proto, poněvadž 0
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bezzákonípohanů mluvil; avšak očividně, jak i
sy. Aug. poznamenal (op. c. 29.), obě slova
stejný vydávají smysl.

Poslední větu o Zidech, že přese veške
ren zákon odsouzeni budou, apoštol znova
odůvodniti pro spupné domnění Židů za po
třebné uznával. I dí: nikoli posluchatelé
t. j. znatelé a skoumatelé zákona, ale činí
telé spravedliví jsou před Bohem. Vece po
sluchatelé, poněvadž větší část národu židov
ského ze slyšení toliko zákon znali, čísti jej
pro neumělost a řídkost kněh nemohouce.
Nébrž, dí dále, činitelé ospravedlnění budou.
Dvojí frásy užívá apoštol: spravedlivým býti
před Bohem jedné, druhé pak: ospravedlněnu
býti. Co značí ty frásy a obě-li stejného jsou
smyslu? Ze obojí rčení totožno jest, na oko
se vidí; neméně patrno z kontextu, že ty
frásy příbuzny jsou větě té, kterou klade
apoštol v. 10., že totiž sláva a čest očekává
těch, kdo dobročiní. Nad to Jak. 1, 25.
slovo ospravedlnětí zaměňuje slovem dlaho
slaveným bude. Nemůže nám tu obyčejné
mluvení řecké stačiti, nébrž biblická mluva
rozhoduje, dixesoúvtam, kde o soudu a právu
a o Soudném a právném jednání řeč jest,
béře se také v právném smyslu a značí za
spravedlivého uznati a vyhlásiti. Ale ta mí
sta, kde se to děje, nemohou býti opolnou
pro místa jiná, kdež o věci jiné běží. Nebo
ospravedlnění praví Pavel býti dílo Boží
Rom. 3, 26. 4, 5. Gal. 3, 8., a stav skrze to
nabytý sluje darem Božím a milostí Boží
Rom 5, 15. Ef. 2, 8. kterou lidé skrze Ducha
sv. obdařeni bývají. Tislují výtvarem Božím
molnna OeoĎ Ef. 2, 10. a novýmstvořením 2
Cor. 5, 1. Gal. 6, 15. a praví se o nich, že
od Boha spravedlivými se stávají Rom. 5,
19. díxowotxaraocTabycovrau, že stávají v Kristu
spravedlností Boží. Zdali nejde z těch míst,
že ospravedlniti nemůže se bráti jenom ve
smyslu právním či forenským? Ale i to na
oce jest, že koho Bůh spravedlivým býti
soudí, že skutečně spravedliv jest. A odkud
vzešla ta blahá povaha člověkovi? ani z pří
rody, ani ze Starého Zákona nevzešla. Jest
tedy ona darem a dílem Božím v Kristu
člověčenství daným. Jako člověk pádem A
damovým nestal se jenom přísudně čili pří
četně, nýbrž skutečně a vniterně hříšníkem
a zlo celému lidstvu se přitklo, tak sprave
dlnost člověku Kristem poskytovaná jest
stav skutečné vniterné proměny člověkovy.
Tudy Pavel nazývá ospravedlnění obrodem,
novorodem Tit. 3, 4. a dí Ef. 4, 24. že v
člověka nového člověk se obleká, jenž dle
obrazu Božího stvořen jest ve spravedlnosti
a Svatosti pravdy. Z porovnání těch a jiných
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míst písma sv. spatřujeme, že slovo osprave
dimiti má dvojí význam, jeden: spravedlivým
učiniti, o čemž viz výše 1, 17. a druhý (je
hož jsme také tam 1, 17. dotekli) za spra
vedlivého uznati a osvědčiti Mat. 12, 37.
Prov. 17, 15. Na našem místě se v posled
nějším smyslu klade, poněvadž stojí naproti
slova v. 12. odsouzení budou, tedy zvláště
poněvadž očividně mluví o soudu a tudy 0
vynesení výroku, jak z v. 16. vysvítá. Bůh
druhdy na soudě posledním ty za spravedlivé
uzná, kdož zákon plnili; ovšem ale uznání
to Boží nadesýlá skutečnou vniternou spra
vedlivost člověka toho, jenž tenkráte od
Boha za spravedlivého vyhlášen bude.

Poněvadž apoštol o pohanech vyslovil,
že hřešili a odsouzeni býti zasloužili, nastala
mu potřeba ukázati, že skutečně zákon mají,
jehož přestoupáním provinili se. Jedná o
tom v násl. vv. a ukazuje, jakový zákon po
hané mají. Jest zákon ten přirodilý, na ta
bulách srdce napsaný; apoštol bytování ta
kového zákona odůvodňuje ze skutečnosti,
skutečným vykonáváním aneb aspoň snaže
ním se vykonávati zásady ty, kteréž Zidům
dány byly na dvou kamenných tabulách.
Pohané konajíce to, co zákona jest, co zákon
ve hlavitých částkách předpisuje, co tresť
Starého Zákona stanoví, sami sobějsou zá
konem, ač písemného zákona nemají; utvr
zují to svou v jednání a usilování svém se
zákonem staré úmluvy shodou, že zákon v
útrobách svojich napsaný chovají. Pokládá
apoštol, že pohané — nebo. o těch řeč jest,

-o pohbanech neobrácených na víru kř. — to
co zákona jest přirozeně plní. Tím nechce
říci žeby veškeren zákon přirodilý plnili,
ješto ho ani Zidé nezachovávali. Nébrž vů
bec mluví, že zákona toho v útrobách pohanů
stává, že se oni jím řídí vůbec, nehodlá pak
určiti, jakou měrou a v jakém rozsahu se
to stává. Slovo činí netoliko skutky, nébrž
také snahu a usilování značí. Nepraví apo
štol, žeby pohané dokona zákon Boží plnili,
ale klade, že podle možnosti vynasnažují se
to činiti. Níže 3, 20. o tom se pronáší, že
všickni lidé hříšní jsouce milosti Boží potřebu
mají. Zde pojednává jen sadu, že pohané
bez zákona nejsou, kterýžto zákon člověkem
není vymyslen, nébrž jemu dán hned s bytím
a jest nezměnná nějaká vyšší mocnost, jenž
nad svědomím stráž a soud vede. Přirozeně,
vece a., činí pohané předpisy zákona; slovo
to staví naproti kladnému zákonu Židů, je
hož výroky Zidé se spravovali. Zákon plníce
sobě sami zákonem jsou, mají pravidlo mra
vného chování v sobě, a ovšem dokazují, že,
jak zavírá, délo zákona t. j. pravidla, usta
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novení, příkazy, požadavky, předpisy zákona
napsány mají, ne jak tam Židé na kamenech,
nébrž na srdcích svojich; naráží zajisté na
psaně vydaný Židům zákon. 2 Cor. 3, 3.
Praví, že přirozeně činí pohané. Přirozeností
rozumí mravnou opolnu v přírodě lidské, jak
viděti ze souvislosti. Nechce říci, žeby po
hané plnili pouhými silami přírody mravný
zákon, nébrž slova přirozeně (či z přírody
oýcet) činiti značí tolik jako činit: bez vnějš
ného božského mistra, jakého měli Židé,
poubým vedením a učením přírody skutky
zákona konati. Nevylučuje se vniterná po
moc Boží, která se i pohanům dává, jak pra
veno. Ostatně apoštol nevylučuje výminky,
pode kterými skutečné a celé plnění zákona
mravného by se dálo, na tom zde přestávaje
ukázati, že člověk vlohy a sílu má v přírodě
své, jenž ho ku mravnému poznánía volení
uspůsobují.

Zákon tento člověku přirodilý dobře
uznávali a osvědčovali pohané. Cicero (pro
Mil.) mluví o nepsaném přirozeném zákoně,
jemuž jsme se neučili, jehož jsme nepřijali
ani se dočetli, nébrž od přírody uchopil,
vážili, vyslovili, k němuž jsme nebyli cvičeni
nébrž učinění atd. Idea mravnosti u každého
národu se ozývá a v stanovných předpisech
se ozračuje; tatáž idea v útrobě každého
člověka se hlásí. A čím blíže přírody t. j.
čím méně pokažen národ, čím více prostotu
zachoval, čím méně ostalý po úpadě zárodek
dobra v sobě utlačil, tím hlasitěji a zjevněji
pravda výroku apoštolova se u národův ozra
čuje. Tacitus o Pragermanech ve mnohé
stránce dobré svédectví vydává; o Slovanech
sv. Bonifác apoštol Germanů krásné svěde
ctví vydal, dokud ještě pohané byli. V ži
votě sv. Otty biskupa Bamberského vypravuje
se při jeho přibytí do Stětína tehdá docela

„slovanského o Slovanech tamějších: Taková
věrnost panuje mezi nimi, že krádeže a kla
mův neznajíce skříní svých a schran svojich
nezamykají. I neviděti tam zámku a klíčův
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a nemálo divili se, ty věci u biskupa spa-.
tříce. Protož učí naše sv. církev; že milostí
svojich Bůh také jistou měrou mimo církev
křesťanskou uděluje. Pohané, kteří podle nej
větší možnosti své zákon ten přirodilý za
chovávali, dokázali se hotovými býti, všecko
činiti a všemu se podrobiti, cokoli by jim se
jakožto božský zákon, jakožto vysvětlení zá
kona onoho vrozeného, jakožto vývoj a zá
vitek jeho naskýtalo, ovšem tedy hotovost
a svrchovanou sklonnost chovati v toho vě
řiti, toho se chopiti, kdo jim zákon ten vy
jádril, čtení jeho nébrž i konání jeho mo
žným učinil, t, j. Spasitele světa Krista celým
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srdcem přijít. Měli tedy oni ovšem víru v
Krista, ač jen zavinutou, touchou jenom a
touhou se jevící, a ta jim byla prostředkem
k ujetí milostí, k činění dobra v jisté míře
poskýtaných. Neodporuje sobě tedy apoštol,
když praví, že všickni hříšníci jsou a že bez
víry v Krista nikdo spasen býti nemůže.

Apoštol ještě jiné svědectví o vrozeném
zákonu mravném uvádí pokračujíc: anoť jim
spolu nasvědčuje svědomí jejich a myšlénky
jejich se vespolek obviňují neb zastávají. O
tom totiž, že zákon ten v útrobě napsaný
mají, netoliko plnění jeho svědčí, o čemž
předešlo; nébrž také svědomísoudem svojím
o vykonaných skutkův dobrotě nebo zlotě.
Jakým spůsobem svědomí ten úkol sudího
koná, apoštol udává slovy již uvedenými, že
myšlénky se vespolek obviňují aneb obraňují.
Myšlénky vece t. j. záměry, úminkové, úmy
slové, pomyslové před konáním a po konání
člověka mysli samoděk se namítající a nabí
dající a při úmyslu neb činu dobrém člověka
zastávající, při zlém obviňující. Oněch my
šlenek ohledání, vyšetřování atd. užívá svě
domí, aby člověka buď unevinilo a upokojilo,
buď ve vinách a hříších postihlo a pře
svědčilo. A proto v přísloví vešlo, že nej
pravější svědek jest svědomí; proto pohanští
poetové svědomí božstvím nazývali. Svědomí
sice již tuto za Žživobytu se hlasitě ozývá;
avšak se tytýž ano přečasto stává, že člověk
usiluje hlas ten ohlušiti a zákon ten v srdci
svém smazati, myšlénky své tak upraviti,
že na čas obviňování toho, o němž apoštol
mluví, nešetří a oslýchá. Jer. 2, 23. mluví 0
Israelitech, kteří před samým Vševědcem
zbrodně svoje zapírati se opovážili. Kterak
pravíš: Nejsem poskvrněna, za Bály jsem necho

| děla. Pohleď na cesty své. v.83. Proč usiluješ
dobrou ukázati cestu svou? v. 35. A já v soud
vejdu s tebou, proto žes řekla nehřešila jsem.
Vytáček, výmluv a omluv takových nebude
na posledním soudu, kdež skryté věci, skryté
a tajné činy, myšlénky, žádosti Bůh na světlo
vyvede a ovšem ty, jenž zlé jsou, odsoudí.
A ten jest smysl a ta jest spojitost slov:
V den, když souditi bude Bůh skrytosti člo
věků. Na soudu tom se ukáže, že netřeba
jiných svědků leč svědomí. Má při skrytých
věcech na mysli věc? zlé především, jak to ze
slova: odsoudí vysvitá. Ostatně ovšem samo
sebou zřejmo jest, že i zjevné skutky a zje
vné řeči atd. tenkráte odplaty své dosáhnou.
Mlnví ale apoštol o tajných jenom, poněvadž
se lidé domýšlejí, že skryté věci na věky
skrytými ostanou. Někteří vykladatelé sva
zují slova; v den když B. odsoudí skryté věci
atd. s veršem 13. a sice se slovem: ospra
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vedlnění budou a všecko Co v. 14. 15. praví
za vsuvek a vstavek či vložek berou. Vazba
ta na první pohled velmi vhodnou se býti
vidí apřirozeně plyne; leč vložka a vsuvka
ta zdá se nelepě přiléhati a tudy jsme vazbě
hořejší předek dali.

Při tom se odvolává apoštol na důkaz,
že tomu skutečně tak a nejinak jest, na
evangelium Páně, an dí podle evangelia mého ;
podle nauky mně k ohlašování svěřené, podle
svědectví té nauky, jakož evangelium mně
odevzdané učí. A čemu učí evangelium t0?
Nejenom že tak jak pravil Bůh souditi bude,
nébrž že soud ten díti bude se skrze Krtsta,
jenž jest Act. 10, 42. ustanoven od Boha za
soudce živých 1 mrtvých.

Pavel dosavád v 2. K. proti Židovské
pýše, sobělibosti jednal, ale spůsobem tako
vým, že při něm se vezdy také na pohany
ohlédal. Avšak potřeba bylo zjevněji na do
mýšlivost tu dorážeti. iní to apoštol v
násl. vv.

17. Jestli pak ty Židem sloveš a
spoléháš na zákon a chlubíš se Bohem,
18. a znáš vůli jeho a prohlídáš věci
lepší, vyučen jsa ze zákona 19. a domýšlíš
se býti vůdcem slepých, světlem těch,
jenž ve tmách jsou, 20. pěstounem ne
moudrých, učitelem nemluvňat, maje
obraz vědy a pravdy v zákoně: 21.
kterýž tedy jiného uče, sebe neučíš;
kterýž káže nekrásti, kradeš, 22. který
pravě, že nesluší cizoložiti, cizoložíš;
který se štítě model, svatokrádeže se
dopouštíš; 23. který zákonem se chlu
bíš, přestoupáním zákona Boha zneuctí
váš. 24, Nebo jméno Boží pro vás v
porouhání jest mezi pohany, jakož psáno
jest. 25. Obřízka sice prospívá, zákon-li
zachováš; jsi-li však přestupitelem zá
kona, obřízka tvá neobřízkou se stala.
26. Jestli tedy neobřezek přikázání zá
kona ostříhá, nebude-li neobřízka jeho
obřízkou se počítati? 27. I odsoudí ne
obřezek od přírody, zákon plně, tebe,
jenž pod písmem a obřízkou přestupník
jsi zákona. 28. Nebo ne ten, který jím
zevnitř jest, Zidem jest, aniž ta zřejmě
na pleti jest obřízka, 29. nébrž ten, jenž
uvnitř Zidem jest a obřízka srdce v du
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chu, ne v liteře, čehož chvála ne z lidí
ale z Boha jest.

Při této dorážce na Židy můžeme s
mnohými vykladateli držeti, že předvěta se
táhne do v. Zl. a odtud dověta počíná, ač
jiným jinak býti se vidí, jenž za to mají, že
apoštol dovětu sice nastrájel, ale pro nával
myšlének, jimiž uchvácen byl, z dráhy zapo
čaté vyšinul se. Pro obtoužnějšína Židy
doléhání Pavel výsady, jimiž se Židé před
pohany vychloubali, výčtem nějakým vyhr
nuje. Prvá přednost, na které sobě Zidé
zakládali, bylo jméno,- v němž původ:od Abra
hama a vyvolení svoje za zvláštní národ B.
spatřovali. Židé tudy spoléhuli či spočívali,
dověřovali se, důvěru skládali na zákon, ja
koby na něm záležel život věčný, aniž se
čeho více požadovalo, leč jej míti a znáti
Jo. 5, 39.; oni se dále chlubili Bohem neto
liko, že oni jediné Ho znají, nébrž že jedině
od Něho milování a opatrování bývají. Nad
to, čeho zapříti nelze aniž jim apoštol ubírá,
znali vůl? Boží, čeho od nich se vystříhati
a co činiti žádá, a prohlédali i rozeznávali
věci lepší t.j. věci jedině dobré, nad jiné
lepší a výbornější a spasitedlnější, zákonem
o tom vzděláni a vycvičení jsouce. Ale Zidé
kromě skutečných dober svojich přimýšleli
sobě domnělé přednosti; považovali sebe ve
zpupnosti své za vůdce, za světlo, za pěstouny,
za učitele a mistry a naopak drželi pohany
za slepce, jež oni voditi toliko dovedou, za
lidi ve tmách vězící, jimž oni jen světlo roz
žíti mohou, za nemoudré, jež oni vycvikati,
za nemluvňata, jež oni vyučovati jen mohou,
majíce obráz či výraz neb otisk vědy čili
pravého poznání a pravdy v zákoně. Tak o
sobě drželi Zidé;apoštol ty skutečné dílem,
dílem domýšlené přednosti jejich nyní pře
deslav vece v dovětí: Jelikož takovými vý
sadami se chlubíš a honosíš, kterak jiné uče
sebe samého neučíš? Tu napřed všeobecným
výrokem na ně dorývá. Dobře učiti vece
sv. Prosper a zle čtniti, což jiného jest nežsebeodsuzovati?© Arovenjesttakýučitel
studni, která veškery lidi příchozí nasycuje
a očisťuje, ale sama plna neřádův ostává.
Leč apoštol zevrubněji a podrobněji sobě
hned nyní vede, an dále vece: Hlásaje ne
krásti sám přece kradeš, veleje necizoložiti
cizoložiš, modly st ošklivě svatokrádeže se
dopouštíš. Kterak model anokaždého obrazu
Římského se štítili a vohavnosti měli, také
patrno z té bouře povstalé u nich, když Pi
lát korouhve s vyobrazeními do Jerusaléma
uvésti chtěl, ano z kramolů vzniklých za
Heróda, když dvojorel na chrám přičiněn.
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Jos. Flav, ant. 17, 6, 3. svatokrádeže se do
pouštěli Židé, věcí od pohanův modlám za
svěcených z lakomství užívajíce, sliby své
rušíce, z obětovaných při chrámu věcí pro
dajem a koupí se obohacujíce. Jo. 2, 14.
nn. Mat. 15, 3. nn. 23, 14. a pod zástěrou
modlitby vdovy o majetství připravujíce. Luc.
20, 47.. Ty podrobnosti jako doléhavější
příklady pověděv vrací se nyní s větším dů
razem ku všeobecnější výtce: Zákonem se
chlubě přestoupáním zákona Bohu potupu při
pravuješ, anoť pohané vidouce nemravy Zi
dů o Bohu, jejžto ctili, potupně a hanlivě
mluvili, že trpí, snáší ano pěstuje tak zlé
ctitele, ku trestání nepravostí neprohlédá a
všecky zbrodně činiti jim dopouští; tím více
ta hana se dála, poněvadž se Židé ozvláštním
opatrováním a osobitou láskou Boží chlubili.
Pravdu té žaloby ze Starého Zákona do
ličuje, an vece: jako psáno jest: Jméno mé
pro vás mezi pohany vporouháné bývá, Slova
ta vzata jsou z proroka Jes. 52, 5. podle
přel. LXX.

Porazil ap. domýšlivost Židů na své
přednosti si zakládajících. Ale hlavitý štít,
kterým se Židé zamítali, byla obřízka, o které
ne menšího se domněli, než že jim beze všeho
spásy dopomůže. Tudy musel P. i k tomu
hlavitému bludu prohlédati a jej všelijak za
stavovati. Obřízka, vece ap., jest prospěšna,
totiž za Starého Zákona, dokavad platnost
jeho smrtímluvíoZidupředkřesťanském.© Obřízka
byla pečeť smlouvy s Bohem učiněné, znak
vyvolení lidu israelského před pohany a pa
mátka na ustavičné se Bohu zasvěcování
Gen. 7, 9 n. R. 4, 11. Deut. 10, 16. 30, 6.
Mělať upomínati na obřízku srdce a kdež to
se dálo, kdež k zevniterné obřízce přistou
pila skutečná snaha pro zhostění a zbavení-se
všeho, co se na člověku Bohu protiví, tam s
velikým prospěchem se pěstovala. Kdež ale
toho nebylo, tam znamení to zevnější bylo
neplatno. Tudy vece apoštol prospěšnu býti
obřízku, když zákon vykonáváš, jsi-č ale pře
stupitel zákona, stala se obřízka tvá neobřiz
kou t.j. ty a pohan sobě jste docela rovni,
ač jestli pohan zachovávaje přirozený zákon
nad tebe nevyniká. A to právě vyvodí ap.
v násl. v. 26., an vece: Jestliže neobřízka či
neobřezek t. j. člověk neobřezaný předpisy
zákona zachovává, zákona přirodilého totiž,
nebude-liž neobřízka jeho jmiíná za obřízku ?
Nebude-li v stejné vážnosti u Boha, jakoby
k lidu vyvolenému patřil? Nebo, jak pře
dešlo, všeliká váha na zachování zákona zá
leží. Předpisy, dí; stojí v ř. t. a L. textu
totéž slovo co 1, 32., ježto se výrok, právo,

Kristovou nebyla vyzdvižena;.
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nález, zákon, příkaz přeložiti může, ano i
spravedlivost, poněvadž se jimi předpisuje, co
člověka před Bohem spravedlivým činí. Co
praví ap. jmén bude, počten bude, rozuměj na
soudu B.; bude-li ale od Boha za takového
počten, ovšem i takovým skutečně býti musí.
Z toho pak odvětuje ap. druhý vývodek: I
odsoudí ta, jenž jest od přírody neobřízka, zá
kon plmíc tebe, Žida, kterýž pod literou pí
smem. a obřízkou t. j. přese všeliké písmo a
všelikou obřízku, ani na písmo Sv. ani na
význam a právo obřízky nedbaje "jsi zákona
přestupníkem. Přírodnou neobřízkou jmenuje
pohana, že tak se rodí a vychován bývá;
nadesílá přírodná neobřízka jinou, ducho
vnou, jižto si Žid nemravným počínáním
osvojil. Takový pohan zákona přirozeného
šetře odsoudí Žida, t. j. vyjeví, že Židovšem
trestu hoden jest, jenž maje zákon a obřízku,
ku plnění jeho se zavázav, nad to hojnějšími
oplývaje milostmi přece zákon přestoupil,
kdežto on pohan beze všeho toho zákon přiro
zený zachovával. Přeložili jsme pod písmem a
obřízkou, ana předložka dr ostavu se užívá
4, 11. 14, 20. Slovem litery yožuna rozumí
se psaný zákon, jejž druhdy literou či pí
smenem nazývá, že v písmenech či literách
naznamenán byl, že Krista naobrazoval, jak
písmeno řeč obrazuje a že Zákon St. holou
literou byl, bez Kristovy milosti člověka
ospravedlniti nemoha.

Celé důvodění Pavlovo spoléhá na té
zásadě, že bytnost Židovstva nezáleží na
zevnějšku, nébrž na vniterném očistění srdce.
A to nyní ku konci klade co nezvratný pod
klad a důkaz pojednání svého. Mluví scho
dečně a výpustně, smysl ale zračit a očividen
jest. Ne ten, jenž na jevě jest, pravým jest
Židem, soujem zevniterných znakův židovských
nečiní podstatu Žida, amž ta, která vně na
těle se stává, obřízka pravou jest obřízkou.
Nébrž ten, jenž v skrytě, uvnitř Židem jest,
ten jest pravým ŽZidemt.j.. vnitrná, skrytá,
dobrá vůle a náklonnost zákon B. zachová
vati činí podstatu a bytnost Zidovství; a
obřízka vnitrná, obřízka srdce, která se na
duchu, na myslt stává, když člověk Deut.10,
16, 30, 6. Jer. 4, 4. náruživostem odvoluje,
starého člověkasvláčí, nenáklonnost k dobru
přemáhá, ta jest pravou obřízkou. Slovem
obřízka srdce již pověděl P., jakou obřízku
míní. Deut. 10, 26. Ale pro lepší vytčení
dvojím ještě slovem jiným toho dokládá, an
vece: v duchu ne v liteře, která se neděje
podle zevniterného literného,psaného zákona,
nébrž na duchu se stává. O tédí písmo Deut.
30, 6. Obřeže Hospodin Bůh tvůj srdce tvé,
abys miloval Hospodina Boha svého z celého
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srdce svého, z celé duše své, abys mohl žťv
býti. To jest smysl, jehož větší díl interpretů
drží se a jenž nejlépe ku spojitosti přiléhá.
Někteří překládají Duchem m. v Duchu a
slyší to o sv. Duchu, jehož působením ta ob
nova či obřízka vniterná se děje. Zdá se ale,
že protiklad či antithesa předešlého smyslu
vymáhá. Takovému pak vnitrně obřezanému

idu se dostává chvála, ač ne snad od hdí, kteří
do srdce hleděti nemohou, aniž oceniti snahu
tu, kterou se snaží sebe zapírati a obřízku
onu vniternou na sobě provésti, ale jistě se
dostává chvála a odplatatakovému obnovenci
od Boha, jenž srdce a ledvízpytuje. Jer.17,
10. Ap. 1, 34. A to jest pravá, bytedlná,
podstatná chvála,ješto všeliká lidská na marno
splývá a zhola neprospěšna jest. Ve slově
chvála naráží na jméno Judy, jež chválu značí, |

41

Jak viděti, největší, ano jedinou, jak se
tu zdá, váhu klade apoštol na vniternou
obřízku, na vniterné obnovení mravné a tu
jenom spravedlivost za libou Bohu vydává,
která v zachovávání B. přikázánízáleží. Ještě
přičiňujeme to pozorování, že u Žida tako
vého se ovšem předpokládati může víra v
Krista, jenž byl cílem zákona 10, 4. a za
jisto se bráti může, že Žid takový, jemuž 0
jiné, leč o plnění zákona nešlo, v Krista, jak
mile o něm uslyšel, uvěřil a celým srdcem se
k němu přivinul.

Slyšme, co dále vece ap. a jaké důsledky
vyvodí z předešlého dokazování, jak totiž do
vodí, že ješto pohané i Židé hříšníci jsou,
milosti Kristovy potřebují.

Hlava KI.

Napřed Pavel 1—8, přednosti Židů před po
hany vynáší, avšak dokázav 9—20., že
přese všeliké ty výsady Zidénejinak než
pohané hříšníky se byit ukázal, posléze
21—31. zavérá, že všichni lidé, poněvadž
nikdo ze skutků ospravedlněn býti ne
může, milosti Boží potřební jsou, jenž
plyne z véry v Krista Ježíše.

1. Což tedy zvláštního Žid má,'
aneb jaký jestužitek obřízky? 2. Mnoho
v každém ohledu. Předně sice, že jsou
svěřeny jim výpovědi Boží. 3. Nebo což
jestli někteří z nich neuvěřili, zda nevěra
jejich věrnost Boží vyprázdní? Odstup
to. 4.. Nebo jest Bůh pravdomluvný,
každý ale člověk lhář, jakož psáno jest:
abys ospravedlněn byl v řečech svých a
zvítězil, když souzen býváš. 5. Jestli pak
nepravost naše spravedlivost Boží zve
lebuje, což díme? Zda nespravedliv jest
Bůh, uváděje pokutu? 6. Po lidsku mlu
vím. Odstup to! sice kterak bude sou
diti Bůh svět tento? 7%. Nebo jestli
pravda Boží mou lží rozmohla se k slávě
jeho; proč ještě i já co hříšník souzen
bývám ? 8. I proč bychom jak nás obou
zejí a jak praví někteří, že říkáme, zlých
věcí nečinili, aby vzešly dobré ? Jejichžto
odsouzení spravedlivo jest.

Postávil P. na rovni Židy s pohany a ve

škeren předek jim upíral; aby se již nezdálo,
že snad Zákonem St. pohrdá, potřebno býti
uznával o výsadách Zákona Starého mluviti.
Byla zajisté hluboko vešla myšlénka o před
nosti a výtečnosti svého rodu v mysl všeli
kého Zida, v čemž jej také samo písmo po
tvrzovalo. Ž. 147, 20. vece: Neučinil Bůh
takto žádnému národu. A Deut. 4, 7. Aniž
jest jiný národ tak věltk. Nebo který nároď
jiný tak jest slavným, aby měl obyčeje po
svátné a veškeren zákon? atd. I jme se ap.
vynášeti přednosti Židů a líčí to velmi živě
otázkami a odpověďmi. Čo čedy, jestliže věc
takto se Má, Zid znamenitého, ozvláštního,
předního, výbornějšího má před pohanem?
A který užitek mu obřízkapřináší? Odpovídá
na otázku tu: Mnoho, mnohými přednostmi
v každém ohledu Zid před pohanem předčí.
I oddává se nyní P. na vypisování jicha po
číná slovem: Předně; -ale brzo jinými na
manujícími se myšlénkami uchvácen od dá
lejšího výčtuupouští. První tou výsadou Zidův
klade býti, že jim svěřeny jsou výrokové či
výpovědi Boží. Výpověďmi B. rozumějí se

všechna zjevení, zaslíbení, úmluvy, předvěsti
St.Z; ale tuto, jak v 3. viděti, na mysli má
apoštol zaslíbení o Messiáši. Svěřeny byly ty
výpovědi lidu israelskému co strážcům a cho
vatelům, aby netoliko jim ku spáse sloužily,
nébrž také příště národům jiným za důkaz
vystaveny býti mohly. Při slovech svěřeny
Jsou jim tanula na mysli apoštolu nevěrnost
Židů, kterou Krista zamítli, ku kterému se
veškera st. úmluva odnáší. I zdálo se, že ne
věrou svou svěřenství to propadli a o všelikou
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přednost se připravili. Tuto námitku odráží
ap. hned v 3. v.spůsobou své otázky nepřímé
a pak dále v 4. ji docela poráží. Ale tím
odrážením jak jsme pravili zachycen přestává
další přednosti vyčítati a nevrací se k nim
až k. 9. nebo což, vece, zdali tím, že někteří .
nevěřili, vyvracuje se věrnost B.? Praví ně
kteří, ač mohl říci mnozí, aby lahodnějia své
k národu svému lásce přiměřeněji mluvil.
Nevěra některých lidí nemůže zrušiti pra
vdomluvnost a věrnost Boží, a ovšem Bůh
přese všelikou jich nevěru slovu svému do
stojí, aniž pro některé nahnilé zrno celý hro
zen zamítne. Jes. 65, 8. Odstup to, vece dů
razně apoštol, aby něco pravdivosti B. pře
kážeti a vaditi mohlo, Bůh jest pravdomlu
ven, ačby veškeren člověk lhářem byl. Člo
věk od přirozenosti jest mysli vrátké a nestálé
a snadno s té strany na onu se nakloňuje,
když větrové náruživostí a příběhové zevnější
naň doléhají. Mt. 10, 11. Bůh ale neželí
slibů svojich, aniž sklamán býti může 11,,
29. Tit. 1, 2. V řeckém textu čte se raději
a rázněji: Budiž mi Bůh pravdomluven, t. j.
To mně věčně platiti, to věčitě průchod míti
musí, aniž mi kdo tomu odpírati se opova
žuj; v imperativu budiž obzvláštní důraz spo
čívá; tak jediné o Bohu mluviti se dovoluje.
Clověk lhář jest, vzal Pavel ze Žalmu 115,
2. a slovo lhář značí nevěrníka a nevěrce či
spronevěřilce. A takovými lháři byli Židé,
jenž přijavše úmluvu B. se zavázali ji zacho
vávati; a ovšem tedy také Krista jim snebe
poslaného přijíti měli, ale nepřijavše tím ne
věrnost a nevěru svou osvědčili. Pro dolí
čení toho uvodí svědectví písma, an výslovně
dí: jakož psáno jest: Abys ospravedlněn,t.j.
spravedlivým shledán byl v řečech svých a
zvítězil, když souzen býváš. Vzata jsou slova
ta ze Z. 50, 6., v něm David tak vroucně
hříchů svojich želí. Předcházejí slova: Tobě
samému jsem zhřešil a zlo před Tebou učinil.
Z této již nepravosti mojí následuje, vece
David: Abys spravedlivým shledán byl, čili:
že spravedlivým shledán budeš v řečechsvo
jich t. j. v přípověděch svojich t. j. poznají
lidé, že tak pravdivým jsi ve slovech a sli
bech, že ani hříchové lidí tvých přípovědí
nestavují, oněch přípovědí, jimižto jsi připo
věděl, že neustále potvrdíš království vrodu
mém a že dáš z rodu mého vyjíti spasitele.
Tak jedni vykládají slovo v řečech svojich.
Jiní táhnou slovo to ku přípovědi, že Bůh
hříšníkům hříchy odpustiti slíbil, což také
při Davidovi shledáno bylo; ještě jiní slyší
slova v řečech svojich o hrozbách B., že B.
totiž, jak předpověděl Davidovi, skutečně
dítě z Betséby zplozené smrtí trestal. Avšak
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apoštol na ten neb onen výklad slov žalmo
vých neohlédá se, nébrž vůbec a vesměs to
liko na mysli má a vystaviti hodlá ideu, že
B. ve všem jednání svém práv jest a že jak
se dále praví vezdy zvítězí, když souzen bývá,
t. j. když lidé veškeři by nedosti sličně 0
Tobě, Bože, o Tvé pravdivosti smýšleti se
odvážili, ovšem stouliti a křivdu svou uznáti
musejí. Chce ap. vesměs říci: Bůh přese
všeliké nevěrnosti lidské vezdy věrnýmostá
vá, ano jimi, nevěrnostmi lidskými, pravdi
vost a věrnost B. v nejkrásnějším světle se
ukazuje, a když lidé na soudy B. se všetečné
dobývají, tehdy pravdomluvnost B. se nej
zračitěji zaskvívá. Co tam David praví o sobě,
to vůbec platnost má a neméně na Zidech
se prokazuje. B. zaslíbil Zidům Messiáše a
poslal ho, slíbil duchovní království mezi
nimi založiti, a založil; slíbil povolati jich
do říše té nové a povolal. Ano nad to, když
Židé spěčovali se vejíti, aby všelijak dostál
slibu svému, pohanův povolal. Leč ap. toho
dále nerozvinuje, teprv níže o tom, že pří
povědi B. na Zidech se vyplňují z částky a
druhdy větší měrou vyplnění dojdou, obšír
něji 9—11. kk. jedná. Zde toliko krátce
toho dotýká, aby námítku odrazil, a tudíž ke
druhé námítce přistoupá.

Námítka ta vzata jest z předešlých slov
žalmových a táhne se především ke slovu
spravedlivým shledán. Zdá se totiž odtad
vynikati, že když z nespravedlivosti lidské
pravdomluvnost a spravedlnost Božská se
zračitěji prokazuje a lépeji se zvelebuje, že
tedy nespravedlivě Bůh jedná, když na hříš
níky trest uvodí, poněvadž hříšníci napomá
hají k onomu zvelebování slávy B. Jestli pak
nepravost naše zvelebuje spravedlivost B., což
díme? Zda nespravedltv jest Bůh uváděje trest?
Místo nespravedlivosti klade prostranněji ne
pravost, anať tato onu v sobě zahrnuje. Ap.
omlouvá se, že takovou námítku předkládá
spůsobem, jakéhož také druhdy při podob
ných příležitostech užívá (6, 19. 1. Cor. 15,
32. Gal. 3, 15.): Po lidsku mluvím, mluvím
od oněch lidí, kteří bludy a scestnými vý
vodky zapešeni jsouce nesličně a nesprávně
o Bohu soudí. Na to napřed námítku onu
vůbec a prostě odmítá, řka: Odstup to a
hned ji potom s přípustky poráží ukazujíc,
že (námítka ta) docela protivná a odporná
jest pravdě všeobecně přijaté a připuštěné.
Dí: Sic jak by B. soudil svět, t. j. pokolení
lidské? Uchovej B., dí P., tomu nelze býti
a tak zhola nelze jest zavírati. Nebo kdyby
B. hříchů těch, jenž k slávě jeho slouží, ne
měl trestati, ovšem by hříchů žádných ne
trestal, poněvadž B. podle věčné moudrosti
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své veškeren hřích k rozmnožení slávy svojí
obracuje a takby veškeren soud člověčenstva
přestati musel a spravedlnost B. by nikdá
průchodu míti nemohla. Ano jak dále v. ď.
dokládá, každý, jakýkoli hříšník, by řícimohl:
Jestliže pravda B. mojí lží se k slávě rozhoj
ňuje t. j. jestli spravedlivost B. hříchy mo
Jimi se zvelebuje, označuje, ozařuje a proka
zuje, proč já co hříšník také mám odsouzen
býti? Netoliko Židovi, nébrž i pohanu by
se taková omluva shodila; dí: ještě, t. j.
kdežto všecko mne omlouvá a kdežto by ra
ději zásluha nějaká se měla mně přičítati.
Slovem jď očividně obléká apoštol osobnost
těch lidí, o jejichžto nesmyslu mluví. Ale
ap. ještě dále dovodí, že by takovým smý
šlením a dovozováním veškera nauka mravná
podvrácena byla. Nebo, vece, proč bychom
nečinili zlých věcí, aby odtad vznikly věci
dobré? Jestliže zajisté zlo pro dobré výsledky
zlem býti přestává, tudy mravnost celá pod
ryta a podkopána jest. Toho pravidla či ne
pravidla něco na Pavla strkali nepřátelé jeho
k obouzení a utrhání svému z některých vý
roků jeho zle vykládaných Gal. 3, 22. a v
našem listu 5, 20. námětek sobě berouce,
ješto bezmála často ústně opakoval, že kde
se rozhojnil hřích, tam více ještě rozhojnila
se milost. O těch pak lidech, kteří tak učí,
že možno činiti zlo, aby vzniklo dobro, do
kládá ap. jejichžto odsouzení spravedlivo jest.

Na tu námítku tedy: Jestli hřích slávu
B. zvelebuje, tedy B. neprávě hříšníka poku
tuje, jak vidíme, P. odpovídá: tím se spra
vedlivost Boží ničí, soudný den v nivec roz
plývá, hřích hříchem býti přestává a zlo pro
rozvitek dobra potřebným se býti klade; tó
pak všecko svrchované pravdě B. se příčí.
Důkazem tím z nemožnosti vedeným P. pů
vod veškerého zla ze svobodné vůle odvodí.

Odved ap. námítky ty vracuje se zas k
tomu, co byl počal o přednostech Zidů mlu
viti a vece:

9. Což tedy? Předčíme-li je? Ni
“ koli! Nebo jsme dokázali, že Židé i po
hané všickni pod hříchem jsou. 10. Ja
kož psáno jest (Ž. 13, 1—2.): Není
spravedlivého žádného, 11. není Tr0z
umného, není kdo by hledal Boha. 12.
Všickni se uchýlili, vesměs zneužiteč
něli, není kdo by činil dobro, není ani
jednoho. 13. (Ž. 5, 9.) Hrob otevřený

jest hrdlo jejich, jazyky svým klamali,
jed zmijový pode rty jejich, 14. jejichž

ústaZlořečením a hořkostí oplývají (Ž.
9,17.), 15. rychly jsou nohy jejich vy
lévati krev. 16. Potření a lopota na ce
stách jejich, 17. a cesty pokoje nepo
znali, 18. není bázně Boží před očima
jejich. 19. Víme pak, že cožkoli zá
kon mluví, těm, jenž pod zákonem jsou,
mluví, aby všeliká ústa stoulila a pod
dán byl veškeren svět Bohu. 20. Pro-
tož ze skutkův zákona nebude ospra
vedlněno žádné tělo před ním, nebo
skrze zákon děje se poznání hřícha.

Vrací se, jak jsme pravili, k tomu, (o
na začátku kapitoly předkládati počal. Před
číme-l tedy jim, my Zidé pohanům, majíce
takové, jako jsem pověděl, před nimi výho
dy? Máme-li u Boha, protože nám výpo
vědi svoje svěřil, větší vážnost a důstojnost
a hodnotu? Odpovídá: Nikoli; nebo, jak
dále dovodí, jsme výše (v k. L a 9.) pro
kázali, že všiclknílidé, pohané i Židé, pod hří
chem, hříchům podrobeni, hříchu propadlí
jsou, hříšnou povahu mají a ve stavu hříchu
se nalezají. Hřích se tu jako nějaká osoba
představuje, jížto co sluhové podrobeni a
podmanění jsou hříšníci; vštekní, vece, pod
hříchem jsou, všickni a jednotliví jsou many
hříchu, aniž vyjímají se ti, 2, 7. o jejichžto
po dobru snahách byl pochvalně se projá
dřil. Poněvadž pak důkaz ten o hříšnosti
obou i pohanův i Židů již provedl, mohl apo
štol k vývodkům přejíti; leč pro Zidy (v. 19.)
zdálo se mu ještě potřeba býti pravdu tu
výroky písmovými potvrditi. Nadsazitě mluví,
aniž míní, že vůbec a všady zbrodně, jež
vyčítá, panovaly, nébrž toliko že se buď tu
buď onde vyskýtaly a vesměs, že člověk k
zlému lípne, dokázati hodlá. Spojuje místa,
z různých kněh v pěknou kytku, kterážto
místa takto spojená vesnuta jsou v latinský
a řecký překlad Zalmu třináctého, z něhož
prvá slova apoštolova byla vyňata. Při těch
místech ap. ne doslovně, nébrž druhdy svo
bodněji sobě vede; ze všechněch ale výroků
vyniká přejasně ta povšechná lidstva hříš
nost, z níž potom odvětuje, že veškeři lidé
vykoupení Kristova potřebnijsou. Není spra
vedlivého, kdoby totiž dobro činil; není 702
umného ve mravném smyslu t. j. pobožného,
bohabojného; naopak nerozumným a nemou
drým sluje člověk bezbožný a bohaprázný;
není kdoby Aledal Boha t. j. po němtoužil,
k němu zření měl, čest povinnou jemuivzdá
val! Vštckni zbočili, odšinuli se, vyšinuli se
z dráhy, vychýlili se z cesty pravé, kterou
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jim Bůh vykázal a která jedině k spáse ve
de, a stali se neužitečnýmiči jak text he
brejský klade: ztyřeli, zpuchřeli, zetleli,
stuchli a tudy se zkazili; slovem tím stav
nejhlubší mravné zkázy vytýká se. Není,
kdo by činil dobra, není, vece, ani jednoho;
těmito slovy vylučuje veškerou výjimku, a 0
všech lidech vůbec dí, že hříšni jsou. Ovšem
odtad, že z Adama pocházejí. Hrdlo jejich
Jest hrob otevřený, z něhož puch a stuch, ne
lad a smrad se vyzívá a kdež dobrou jiných
lidí pověst pochovávají, všechny lidi nakazu
jíce morově, všechny obouzejíce a utrháními
svými o pověst dobrou připravujíce, (Z. 5,
10.) 139, 4. jazyky svými klamou, jazyků
svojich k mamu a klamu toliko užívají ajed
zmjový či hadí jest pode rty jejich a tudy
nic leč jed t. j. hanlivé a nešlechetné věci
vychrlovati neumějí. Totéž ještě místněji opi
suje slovy Z. 9, 28. ústa jejich oplývají klet
bou a hořkostí i trpkostí a tudy cokoli zúst
Jejich vyjde, není leč zlořečení, pohanění a
potupa; hořkost či trpkost jest obraz nená
visti a vyniklé odtud hanlivosti.

Nohy jejich ruče se mají, rychly, skory,
prudky, spěšny jsou k vylévání krve. To a
co ještě ve dvou veršech praví ap., vzato z
Jes. 59, 7. totiž: pohroma a zkáza jest na
cestách jejich t. j. kdekoli se octnou, tam v
zápětí následuje bída a neštěstí, a zkáza i
záhuba ujímají se a vzrostají a cestu pokoje
nepoznali t. j. jiným ku pokoji, k úkoji, k
dobru, blahu sloužiti, to jim věc jest docela
neznámá a nepovědomá. Již pak vynáší pra
men, z něhož ta zla veškera se prýští: nené
bázně B. před očima jejich, která slova vzata
Jsou ze Z. 35, 2. Takový obraz vystavuje
ap. z písma sv. a ovšem viděti, že mravná
zkáza a zamřelost duchovná těch, o nichž ta
slova platí, není menší než ta, kterou 0 po
hanech vypisoval v kap. 1, 29—31.

Aby ale Židé od toho obrazu se neod
vracovali a neříkali, že "jich se netýká, tedy
Jim apoštol na paměť uvádí, že právě ty
hrozné věci o nich platí a k nim se odná
šejí. Zákon, t. j. písmo sv. St. Z. toco pra
ví, hlásá, zapovídá, přikazuje, vypravuje, to
všecko praví k těm, jenž pod zákonem jsou,
k Starému Zákonu přislušejí; totéž slovo
„zákon“tuto již šířeji, již úžeji béře. Z toho již
pak samo plyne, že každé ústo stouliti musí ;
anebo také tak se může spojitost se přede
šlým osnovati: Proto písmo sv. staré úmlu
vy slova ta o Židech vyslovilo, aby každé
ústo.se odmlčelo; vlastně: zacpáno, zahra
děno bylo, slova odpovědíti nemohouc Job.
9, 3. Prov. 20, 9., leč by se lidé sami šáliti
a Bohu a zákonu jeho klamův nadati opo

K Římanům II, 9—20. | Židé hříšníky se býti ukázali,

vážili 1. Jo. 1, 10. Naráží na soud veřejný,
na němž při výslechu a vyšetřování ten, jenž
vinným býti prokázán a osvědčen jest, se
odmlčuje, jakoby ústa mu zahraděna a za
tvořena byla, an nemá, co by k unevinění
svému přednesl. „Kažďé ústo, netoliko po
hana, nébrž i Žida; a tudy jak ze všehone
vyhnutně následuje, aby veškeren svět, všickni
lidé, pohané i Židé, Bohu poddán t. j. po
kutě podroben, trestu hoden prokázán byl a
se vyjevilo, že člověčenstvo nemá žádného
prostředku, jímž by se před Bohem ospra
vedlnilo, nébrž že vezdy pří svou u Boha
propadne.

Toho ale, že veškero lidstvo se před
Bohem vinno a hříšno a tudy trestu hodno
býti uznati musí, dokazuje ap., an vece: Po
něvadž či protože žádný člověk před Bohem
ze skutkův zákona ospravedlněn čili práv
býti nemůže. Dí ap. sice: nebude ospravedl
něn, leč nepotahuje věci k budoucímu dni
soudnému, nébrž k nemožnosti, jak na př.
10, 14. Mt. 4, 4. L. 1, 37. před Bohem, v
očích Božích, v úsudku DB.takovým spůso
bem, aby jej Bůh za spravedlivého poklá
dati mohl. Ale co rozumí apoštol skutky
zákona? Připisuje apoštol zákonu tu moc,
že z něho pochodí poznáné hříchu; proto zá
konem se nemůže slyšeti zákon obřadný,
nébrž, jak na bíledni jest, zákon mravný a
sice jak z porovnání místa našeho s jinými
vysvítá mravná část St. Z. 2, 13. n. 1, %.
ona část totiž jeho, která obsahuje pravidla
mravnosti. Skutky zákona rozumí ap. ty
skutky, kteří se podle předpisů zákona stá
vají t.j. vně se zákonem se shodují, ale vni
terné moci a síly k ospravedlnění člověka
nemají, poněvadž z milosti Kristovy neply
nou. Pouhá legalita, pouhá zákonitost, pouhé
sjednávání se se vněšnými požadavky zákona
nedostatečno jest člověka s Bohem smířiti,
jelikož se mu vniterné hodnoty, která jediné
z dobré, Bohu oddané vůle pochází, nedo
stává; nad to zákon mravný předpisuje sice
co činiti, ale vniterné, svrchovaně potřebné
síly k dokonalému, všestrannému, dobrovol
nému a radostnému plnění nedává, aniž také
toho stavu hříšného, v němž člověk od na
rození se nachází, opraviti a člověka v bo
humilý k Bohu poměr postaviti může. Bez mi
losti Kristovy (a tak odloučeně a abstraktně
Pavel skutky zákona považuje) člověk ani
zákona podle písmene dokonale nezachovává,
tím méně pak zachovávání to, pokud se dě
je, z vniterného zalíbení, z vniterné lásky a
příchylnosti k dobru a obzvláště z lásky k
Bohu vyplývá. Tou měrou spravedlnost ne
nalezá se v duchu, v útrobě člověka, nébrž
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toliko vně se mu jako přilípá, a tudy Bůh
nemůže člověka takového za spravedlivého
považovati. N

Praví apoštol žádné tělo není osprave
dlněno před Bohem či jak řecký text má
žádná pleť t. j. žádný člověk; přece ale vece
pleť a ne člověx, poněvadž na očích má sla
botu člověkovu a jeho k dostižení spravedl
nosti bohulibé nestateč; víme ale, že
slovo odoč, Caro, plef člověka nejčastěji se
strany nestateče jeho vyličuje. Tak vněšně,
toliko odtaženě a odloučeně považovali Zidé
zákon sobě Bohem daný, totiž jako soujem
povinností či výkonů, kteréž když člověkod
bude, tudíž spravedlivým sebe klásti může;
bylo tudy potřebí, aby ap. ozvláštní váhu
kladl na vniternou proměnu srdce člověkova
a na obrozenost mysli jeho a doléhal na to,
aby lidé neustále před očima měli, žejenom
víra láskou účinná, v človéku zakořeněná a
v něm blahodějně působící před Bohem ospra
vedlňnje. Tudy přijde rozeznávati skutky zá
kona, se zákonem vněšně schodné a shodné,
od skutků dobrých netoliko se zákonem shod
ných nébrž z víry láskou účinné vyplývajících.
Skutkové zákona neodporují skutkům dobrým,
nébrž toliko jsou nezralá pláňata proti vy
zralémy sladkému ovoci štěpnému. Dobré
štěpné ovoce jenom ze štěpného stromu po
chází, strom planý toho ovoce vydávati ne
může. Má-li člověk dobré skutky činiti, musí
se v dobrém stavě nalézati, musí milostí Kri
stovou již obrozen, v Kristu zaštěpen býti a
skutkové jeho z milosti B. vyniklí Ef.2, 10.
Gal. 5, 22. Bohu milí jsou. Že pak tomu
skutečně tak a nejinak jest, toho ap. doka
zuje z nepříma dále an vece: Zákon nedává
milosti a ospravedlnění, nebo ze zákona čerpá
se toliko poznání hříchu; pravé síly z něho
k vykonávání ctnosti bohumilé bráti nelze, 8,
3. Zákon dává poznání hříchu dvojako, nej
prv zjevuje, v čem hřích záleží a co hřích
hříchem činí, druhé odkrývá přirodilou člo
věku hříšnost, jeho ke zlu náklonnost, od
dobra odvinulost a odestalost 7, 7., ano tuto ke
zlu náchylnost ještě ztužuje 15,56. Tu službu
pak člověku vykonává netoliko zákon St. Z.,
nébrž jak na oce jest, také zákon přirozený,
ačkoli ne tou měrou jak onen, an víme, že
náruživostmi a žádostmi zlými zatemněn,
omdlen a omráčen bývá.

S tímto apoštol se octnul na výši pří
pravného dílu a osnovu si vybudoval pro dá
lejší dovozování svoje a spolu sobě průchod
pro následující vyučování proklestil. Doká
zav, že ze zákona člověk ospravedlnění ne
dojde, nyní již tu cestu ukazuje, jakou se
mu toto dostati může, Vece:
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21. Nyní ale bez zákona sprave
dlivost Boží zjevena jest, osvědčena zá
konem i proroky, 22. spravedlnost pak
Boží skrze víru Ježíše ke všem a na
všecky, jenž věří v něho, nebo není roz
dílu. 23. Všickni zajisté zhřešili a po
třebují slávy Boží 24. ospravedlněni
bývajíce darmo milostí jeho skrze vy
koupení, kteréž jest v Jesu Kristu, 25.
jehož vystavil Bůh smířením skrze víru
v krvi jeho k dokázání spravedlivosti
svojí pro prominutí předešlých hříchů 26.
za shovívání Božího, k ukázání sprave
dlnosti své za času nynějšího, aby sám
spravedliv byl a ospravedlnil toho, jenž
jest z víry Jesu Kristovy. 27. Kdež jest
tedy chlouba tvá? Vyloučenajest. Skrzejakýzákon?o Skutků-li?Nikoli,nébrž
skrze zákon víry. 28. Nebo máme zato,
že ospravedlněn bývá člověk vírou bez
skutků zákona. 29. Zdali Zidů jest Bůh
toliko ? není-liž i pohanův? ovšem i po
hanův, 30. ješto jeden jest Bůh, jenž ospra
vedlňuje obřízku zvíry a neobřízku skrze
víru. 931. Zdaž tedy zákon rušímeskrzevíru?© Odstupto,alezákontvr
díme.

Záporně si vedl apoštol dosavad, an do
kazoval, že člověk žádný, ani Žid ani pohan,
neměl prostředku nějakého, aby ospravedl
nění před Bohem dosáhl. Nyní kladně si
počíná a již tu jedinou cestu oznamuje, po
které sedotčeného svrchovaněpotřebného do
brodiní postihuje. Nyní vece; částice ta vy
ráží Čas a dobu a stejného jest významujak
v 26. slova: za času nynějšího. Stojí doba
nynější naproti době předešlé, či předešlým
věkům, za kterých Bůh všěchněch národů ne
chával chodili cestou svou Act. 14, 15. Za
nynějška tedy vece apoštol zjevenajest spra
vedlnost B. bez zákona. „Spravedlnost B.
značí tu tolik co 1, 17. ospravedlnění, jímž
nás Bůh spravedlivými činí, milostí svou nás
hříchů zbavujíc a ctnostmi obdařujíc. Bez zá
kona t. j. kromě zákona, bez spolupůsobení
zákona, nezávisně od zákona; slovo to se pojí
se slovem zjevena jesť t. j. přišla, udála se,
stala se, dříve skryta a neznáma byvši nyné
na světlo vyšla, mezi lidmi se vyskytla ajim
se uštědřuje. Ia spravedlnost, na které si
lidé dřívěji za předešlého věku zakládali, spo
léhala na vněšném shodování-se se zákonem
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a na vlastní zásluhy se stavila. Ta spravedl
nost ale, kterou Bůh dává, nespoléhala na
vlastních zásluhách, nébrž z milosrdenství
Božího plyné, a Bůh ku křesťanství zůve
právě hříšníky přěde všemi jinými Mt.9, 13.
Tím Pavel nikoli nechce říci, že Bůh v tom
novém ústavě ospravedlnění člověkovatohoto
vší snažnosti mravné a všeho zachovávání
příkazů mravnosti zbavuje; bez zákona ne
značí toli co bez skutkův zákona v dotčeném
od nás popíraném smyslu, nébrž jest toli,co
mimo zákon, kromě zákona. Ústava ta, vece
dále ap., sice nyníse uskutečnila skrzeKrista,
avšak proto není taková, aby o ní Zidé co
neočekávané a jako nově vymyšlené s od
vrhou a pohrdou mluvili; nébrž cesta ta k
ospravedlnění lidského plemena osvědčenabyla
od zákona t od proroků t. j. veškeren zákon
tam směřoval, aby cestu tu zvěstoval, ohla
šoval, oznamoval, naobrazoval, připravoval,
nebo 10, 4. konec zákona byl Kristus a vy
koupení či ospravedlnění jím lidstvu zaslou
žené a vykonané. Zákon nejenom učil, co
hřích jest a nejenom povědomí to o hříšnosti
utužoval, jak v. 20. vece, nébrž spolu také o
Kristu a 0požehnání t.j. vykoupeníči ospravedl
něníjím díti se majícím věstil a prorokoval. Tak
P.jednotu obého zákona hájí; aby ale zaběhl
všemu nesličnému výkladu, tedy hned míst
něji mysl svou odhaluje, an dí: Spravedlnost
pak B. se jeví nyní skrze věru Jesu Kristovu
ke všechněm a na všechny, jenž věří. Slovy
skrze véru ukazuje prostředek, jakým se ospra
vedlnění toho bohulibého dochází, totiž děje
se to vírou Jesu Kristovout.j. (genit. před
mětu) v Jesu Krista co spasitele světa; při
jetí víry v Ježíše Krista jest výminka, pode:
kterou B. toho ospravedlnění uděluje. Slova
ke všem a na všecky rozlišují někteří vykla
datelé, prvý díl fráse té ke všem o podávání
a nabízení, druhý díl na všechny o skutečném
dání a udělení slyšíce, aneb jak sv. Anselm
jeden člen o obecnosti, druhý o vyvýšenosti a
vznešeném původu milosti té vykládajíce.
Ale větší část interpretů obojí slovo v stej
ném významu béře a za to má, že P. jen pro
lepší důraz a jasnější dolíčení výroku svého
slova ta dvakrát klade. Všem, kdokoli jsou,
pohané-li či Zidé, vzdělanci nebo-li nevzdě
lanci, všem se ospravedlnění toho dostane,
ač uvěří-li v Krista, přijmou-li víru v Krista ;
což ještě potvrzuje slovy následujícími: nebo
není rozdílu mezi Zidem a pobanem, vzdě
lancem a nevzdělancem, aby snad tam ten
jinou cestou než tento ospravedlnění dojíti
mohl. Pro spasení všechněch a veškerých
jediná toliko jest otevřená dráha, víra v Kri
sta; tato jest výminka a prostředek k dosá
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hnutí spásy. Avšak není prostředek takový,
jehož by člověk použiv opět se lišiti mohl,
nébrž jest kořen, z něhož spása vyrůstá, a
osnova, na nížto budova ospravedlnění Spo
léhá. Spolu se namítá slovem tím, že pro
středkem jest, že přípravou, výminkou spásy
jest; neleží však v slově skrze víru také to,
žeby víra sama o sobě byla činitelem a pů
sobitelem spásy výhradně a výlučně jediným
v tom smyslu, jak někteří bludaři to slyšeli.
Vírou, o níž mluví ap., rozumí přijetí veškeré

nauky Kristovy celým člověkem, netoliko
myslí a podrobením jí rozumu, nébrž 1citem
a vůlí a ovšem podmaněním jí obého tolikéž.
Tudy všady a vezdy začátek kázaní evangeliavzatbývalodeslov:© Pokáníčíňte.Mt.
4, 17. Mr. 1, 15. Act. 2, 38; 17, 30,206, 20.
Když pak člověk víru v Krista celou útrobou
ducha svého, myslí, citem, vůlí ujímá a jí
ve všem jednání, žádání, myšlení se řídí a
spravuje, tenkráte skutečné ospravedlněn bývá,
t. j. hříchové jemu se odpouštějí a on sprá
vedlivým a bezvinným před očima Božíma
skrze milost B.učiněn bývá. K víře, ač má-li
ospravedlňovati, nevyhnutedlně se dobrých
skutkův, boholibého jednání a počínání sobě
postíhá jak ap. Gal. 5, 6. 1. Cor. 7, 19. a
jinde toho doličuje; mělka, jednostranna a
ovšem bludna jest domněnka, že by člověk
z víry samé mohl ospravedlnění dojíti, jakož
někteří hned za věku apoštolského z listův
Pavlových odvětovali, kterýžto blud ale již
dávno t. j. hned ještě od ap. Jakoba 2, 14.
nn. napraven byv neměl by na novo nikde
se hlásati, kde se v Krista věří.

Leč kterak apoštol dovodí povšechnost
nevyhnutedlnosti té, kterou všickni víry co
jediného prostředku spásy uchopiti se mu
sejí? Slyšmejakvece: Všickní zajisté zhřešil
a potřebují slávy Boží. O všeobecné hříšnosti
již předešlo v.19. a ta všeobecná hříšnost vy
máhá všeobecného ospravedlnění a všeobecné
slávy B. A co jest sláva B.? A co značí
potřebovati slávy B.? Nejeden o tom výklad
vynesen a tudy tím snažněji prohlídati přijde,
abychom pravého smyslu došli. Jedni sídvou
B. rozumějí věčnou v nebesích spásu a Vy
kládají: nemohou dostačiti k dosažení věčné
té slávy. Jiní rozumějí slávou milost B., kteráž
člověku potřebna jest, ano někteří rkp. lat.
právě m. gloria čtou gratia. Avšak ani tam
ten, ani tentohle výklad nepřiléhá k výrazům
apoštolovým a byl by se jistě jinak ap. vy
slovil, kdyby takto měla slyšána býti slova
jeho. O jiných výkladech pomlčíme. Sláva B.
jest sláva, která před Bohem platí a obstojí,
a jest tudy totéž co chlouba v. 2%., a smysl
jest: nemohou se před Bohem chlubiti, ja
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koby se v stavu spravedlnosti nalezali a od
Boha chvály nějaké zasloužili. A poněvadž
se jim té slávy před B. nedostává, tudy 0
spravedlněni bývají t. j. spravedlivými uči
nění bývají, záporně odpuštěním hříchů, kladně
vniterným posvěcením, darmo, bez vlastních
zásluh a jak sněm Trid. sed. 6, 8. c. vece:
praví se, žedarmo býváme ospravedlněni, po
něvadž ničím, co před ospravedlněním před
chází, ani věrou, ani skutky, ospravedlnění
toho sobě nezasluhujeme. Darmo t. j. jak
vece Tit. 3, 5. ne ze skutků spravedlnosti,
ježto jsme čímiliůmy, nébrž podle milosrdenství
svého spasil nás. A tudy hned ap. nanašem
místě přidává molostét.j. milosrdenstvím jeho.
Cokoli člověk se strany své činí a čímkoli
se snaží dopíditi se ospravedlnění toho, to
všecko jenom přípravou nějakou býti může,
ale všemi těmi jakýmikoli úpravami a ustrá
Jeními nikdy ospravedlnění nezaslouží a me
vydobude sobě. Ti skutkové dobří sice, které
člověk po ospravedlnění svém činí a kteří
tedy z milosti Boží vycházejí, ovšem povahu
zásluh obdržují; o těch tu ale apoštol ne
mluví, nébrž o skutcích předchozích před
ospravedlněním. I praví dále, že se nám
ospravedlnění toho dostává skrze vykoupení
Kristem uskutečněné. Vykupuje se ten, jenž
nějakým spůsobem v otroctví se octnul a
vyplaceným výkupem ku svobodě se vymá
há; otrok a vězeň jest člověk, výkup či vý
plata jest smrt Kristova, podle slov 1. Petr,
1, 18. ne zlatem ant stříbrem, nébrž drahou
krví Krista P. vykoupent jste. Mt. 20, 28.
1. Tim. 2, 6. V otroctví a vězení jsme
držáni byli ode hříchu 7, 14. 23. co něja
kého tyrana; dále jsme byli pod zlořečením
a kletbou B. 8, 10. a ovšem jsme se octli
pod vládou knížete smrti Hebr. 2, 14. 15.
Výplata se pak stala ode Krista Otci nebe-“
skému, u jehožto věčné spravedlivosti zadlu
žení jsme byli neskončeným dluhem, jehož
nás Kristovo toliko zadostučinění sprostiti
mohlo. Kristus nám vydobyl svobodu synů
Božích a vniterným synovstvím nás skutečně
obrodil. O tom pak hned místněji se roz
šiřuje apoštol: Jehož (Krista) ustanovil B.
smírcem aneb směřením, aneb smířidlem ; roz
cházejí se totiž při slově tom interpreti;
moosbero značí skutečné obětování Krista a
netoliko odvěčnou radu Boží o tom oběto
vání. Dí vmediu zooébero, ješto hledí spolu
ku podmětu řeči, jakož i dále klade: ku pro
kázání spravedlivosti své. Vidí se některým,
že namyká ap. na slitovnici Exod. 25, 11.
18. Lev. 16, 2—23. Hebr. 9, 4. či pokrov
zlatý archy úmluvy, proti kterémuž na den
smíru sedmkráte a opět sedmkráte krev obětí
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toho dne zabitých od velékněze se vykřopovala ;
myslí vykladači ti, že ap. říci chce: co se tam
proobrazovalo, to se v Kristu uskutečnilo. Avšak
poněvadž výklad ten nedosti k výrazům apo
štolovým přiléhá, tudy se jiným lépe vidí
slovo řecké iAaorňowovbráti za rod mužský
a vyložiti jehož dal, vyslovil, představil smér
cem; výklad příjemný a vhodný, leč filolo
gové proti němu namítají, že slovce řecké
právě uvedené nebéře se v rodu mužském,
ale jen v rodu věcném přichází. Nejlépe
tedy bude s vulgátou směřenét. j. oběťsmír
nou rozuměti; Bůh Krista vystavil, před
stavil, prokázal za oběť smírnou, za oběf,
která lidstvo s nekonečnou spravedlností B.
smiřuje a jídosti činí, naobrazena byvši oběťmi
smírnými St. Z. a lidstvo odhříchu očisťujíc.
Spůsob, jakým se stává pro nás Kristus
smírcem aneb obětí smírnou, obětí, která
nás s Bohem smířila a nám Boha ukojila,
a spolu nástroj subjektivný, jímž se smíření
či smíru toho přiúčastňujeme, apoštol vyja
dřuje slovem skrze víru; prostředek ale
objektivný, předmětný, kterým se Kristus
stal obětí tou ukojivou a smírnou, apoštol
pronáší dalšími slovy v kKrvějeho t. j. V
krvavé smrti neb skrze krvavou smrť jeho.
Siova v krot možno spojiti buď se slovem
smírcem, buď se slovem vírou, buď se slovem
vystavit Bůh podle toho, na které slovo dů
raz položiti hodláme. Krev Lev. 17, 11.
jest sídlo života tělesného, ohniště a výcho
diště jeho; v prolité krvi naznačovalo se
tudy dle sv. otců také to, že člověk chtěje
v Kristově smíření podíl míti, tělesných, ple
tových žádostí odříci se povinen jest. Leč
k tomu tu ap. neprohlídá, nébrž raději krev
klade m. smrtr, jelikož nebyla krev hlavitou
věcí a podstatou oběti Kristovy, nébrž ta
jeho poslušnost a pokora bezvýminečná,
kterou se hrozné smrti křížepodrobil. Méně
vhodně jiní rčení skrze víru spojují se rče
ním následujícím v ten smysl: skrze véru ve
smrť krvavou jeho čv za ei berouce.

Následují dvě účelné věty, kteréž po
rallelně se nesou a každá začíná slovy: K
ukázání spravedlvosti své t.j.Boží. Prvá zní:
ku prokázání spravedlivosti svépro prominutí
předešlých hříchů za shovíváné Božího; druhá
pak zní zase: ku prokázání spravedlivostě
svojí času nynějšího. Učel a záměrtedy, proč
Bůh Krista v oběť za nás vydal, byl nejprv,
aby prokázal spravedlivost svou,spravedlivost
tu, kterou dobro a ctnost odplacuje, zlo však
a hřích trestá. Tuto spravedlivost B. v Kristu
ukázal a prokázal, na odiv světu vystavil, že
vlastnímu synu neodpustil 8, 32., nébrž vtu
hroznou smrt vydal jej; Kristus zajisté naše
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hříchy na se vzal 1. Petr. 2, 24. Toto pak
prokázání a vystavení spravedlivosti B. dálo
se jak veceap. pro prominutí předešlýchhříchů
t. j. poněvadž B. za předešlých věků hříchů
netrestal, je promíjel, přehlídal, a jich jako
nevida se činil Act. 17, 30., soud spravedli
vosti vynésti oddaloval, spravedlivost svou
jako zastavoval. Příčina, důvod, osnova pro
míjení takového byla, jak dále slovy za sho
víváné Božího Pavel dokládá, že to byl čas
shovívání, snášení, prohlížení, povolování B.,
poněvadž ustanovil Act. 17, 30, časy ty ne
známosti B. přehlídati a Act. 14,16. dopou
štěti každému národu vlastní bráti se cestou.
Již pak tu spravedlivost, kterou dříveskrýval
před světem, na odiv vystavěl, an Krista za
nás vydav spravedlivosti své zadost učinil.
Prvou tedy větou účelnou dí apoštol: Bůh
učinil Krista obětí smírnou, aby soudnou a
trestající spravedlnost skutkem prokázal a
sice pro ty hříchy světa, kterých B. dosavád
bez trestu ponechával.

Druhá věta má: pro prokázání sprave
dlivostií Boží času nynějšího. Co zde značí
slovo spravedlivost? Béře-li se v témže smyslu,
jak ve větě prvé anebo-li jiný význam mu
podložiti potřeba? Z následujících dvoučástí,
totiž: aby sám spravedliv byl jedné a druhé:
a ospravedinil toho, jenž z víry jest, z těchto
dvou částek patrno, že apoštol slovo spra
vedlivost ve větě druhé poněkud jinak béře,
než ve větě prvé; nebo tyto dvě částky od
povídají dvěma předešlým účelným větám.
Ku prvé větě se odnáší část prvá aby sám
spravedhv byl B. a tak jsme také větutuo
spravedlivosti B. jak v Bohu bytuje vyložili.
K větě druhé odnáší se druhá částka dotčená:
aby ospravedlnil toho, jeně jest 2 víry. Z toho
již vidno, že slovo spravedlnost v dotčené
druhé větě účelné neznačí spravedlnost Boží
v Bohu bytující, nébrž spravedlnost Boží
na člověka přenášenou, spravedlnost člo
věku udělenou, kterou člověk mravně obno
ven, hříchů a věčné zátraty sprostěn, po
svěcen, ve svobodu synů B. přijat a do říše
syna B. přesazen bývá Col. 1, 14. Act. 26,
20. Tak sv. Zlatoúst, jenž vece: Co jest
prokázání spravedlivosti? Jako průkaz bo
hatosti není toliko býti bohatu, nébrž také
jiné obohacovati, průkaz života netoliko sám
žíti, nýbrž také jiné oživovati; průkaz moci
nejenom mocným býti, nébrž také slabé 0
mocňovati: tak také průkaz spravedlivosti
jest nebýti jen sám spravedlivým, nébrž také
jiné v hříších ztyřelé najednou spravedli
vými učiniti. To-l1 sv. Zlatoúst, odvolávaje se
k násl. výrokům P. na důkaz, že ten a ne
jmý smysl dotčená slova mají. Ta pak ob
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nova člověka vniterná a mravná dála se v
Kristu nynějšího času, kdež vzešla plnost věků
Gal. 4, 4; v slově nynějšek prohlídá k sl.
předešlých hříchů. Spravedlivosti Boží se za
dosti stalo, an Bůh smířen krví t. j. ná
městnou a nekonečně záslužnou smrtí Kri
stovou. To dvojí prokázání spravedlivosti B.
apoštol vysvětluje, an vece: aby tak Bůh byl
6. j. se osvěděil býti nejen sám spravedlivým,
nébrž také ospravedlňujícím člověka, jenž v
Krista věří. Visí obojí tato část od slov:vy
stavil Krista smérnou obětí a účínás,že smrt
Kristova netoliko za hříchy lidstva dost uči
nila, nébrž také všem, jenž jsou z víry t.j.
jenž v Krista věří, milost vymohla k obrodu
vniternému, jímžto se člověk vniterně spra
vedlivým a boholibým stává. Samo sebou se
rozumí, že kde B. ospravedlňuje, tam nemůže
nějaké napohledné, zdánlivé a tudy liché a
ničemné ospravedlnění býti, nébrž skutečné
učinění člověka spravedlivým se slyšeti musí
4, 5. 5, 19. Tit. 3, 5—8.; na posl. místě P,
ospravedlnění člověka vystavuje co následek
a účinek obrodu Duchem sv. včlověku spů
sobeného.

Oddali jsme smysl, jak se nám nejlépe
ku slovům ap. příhoden býti zdál. Nechceme
se ale tím tajiti, že jiní dotčenou prvou vě
tu účelnou totiž ku prokázání spravedlivosti
B. atd. poněkud jinak berou, slovo zaos0uw
jinak. překládajíce a takto větu celou tu ve
douce: ku prokázání spravedlivosti svojí pro
odpuštění předešlých hříchů t.j.: B. Krista
na smrt vydal, aby ukázal a vystavil na odiv
a ku poznání všemu lidstvu, že spravedliv
jest, ješto pro odpuštění předešlých hříchův,
aby hříchové odpuštění býti mohli, Syna svého
na smrt vydal a taksobě zadost učinil. Kteří
tak vykládají, ti na otázku, proč P. 0 pře
dešlých hříších mluví, odpovídají jedno, že
P. toliko předešlé před Kristem hříchy na
mysli měl, ač dokona a nijak zapírati ne
chtěje, že by B. také hříchy po Kristově
příští spáchané odpouštěl, nebo klade druh
dejšek oproti nynějšku a nejmění spravedl
nosti oproti získání a dobytí jí, o tom je
dnaje toliko, kterak ospravedlnění dochází
me, nevšak o tom, kterak je zachovati a ho,
když ho člověk pozbyl, opět dosíci; druhé
mluví o předešlých, poněvadž po prokázání
takové lásky, jížto hnut Bůh Syna svého na
kříž vydal, by život lidský beze hříchu ply
nouti měl. A za třetí tak mluví apoštol, po
něvadž při ospravedlnění člověkově tomuto
se toliko odpouštějí hříchové předešlí. O
těch výkladech, jenž spravedlnost za dobrotu
berou, aneb kteří slovo zdosow slyší a vy
kládají umrtvením, zemdlením a podobně,
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déle se zdržovati zbytečno bylo by. Tudy
jděme raději dále a vizme co apoštol vyvě
tuje proti Židům z výrokůsvojich předešlých,
že všickni lidé stejně z milosti toliko beze
zásluh svojich ospravedlnění docházejí. Do
léhaje na Israelity, jenž sobě velice na do
mnělých zásluhách ana své předBohem před
nosti zakládali, volá apoštol: Kdejest chlouba
tvá? Vyloučena jest. A jakým zákonem? Sku
tků-hž? Nikoliv, nébrž zákonem víry. Čo zde
praví apoštol zákon, jest toli co řád, správa,
pravidlo, ústav: zákon skuťkůjest Zákon Sta
rý, pokud předpisuje, co činiti má člověk.
V té straně zákon onen, ačproti účelu svému,
dával Židům nějaký námětek chlouby. Proti
účelu svému, díme, poněvadž týž Zákon Starý
také jinou stránku měl, kterou seku Kristu a
kusprávě Nového Zákona předvěstněa proob
razně odnášel a předpovídal, že skutečný du
chový život člověčenstva z víry pocházeti
bude. Rád víry, vece ap., pak učí, že darmo
Bůh lidi ospravedlňuje molosté Kristovou, na
zásluhy, jichžto tu zhola a dokona není žá
dných aniž býti může, ohledu nemaje. A tudy
řád ten víry, řád ten, jímž víra se co osnova
a kořen ospravedlnění člověkova vystavuje,
všelikou chloubu vylučuje, zničuje a vypra
zňuje, a přinejskvělejších a nejvyšších ctnostech
a při nejsvětějším životě, jejž člověk napo
tom, po svém ospravedlnění vede, nikdy nemá
příčiny vychloubati se, poněvadž veškera síla
k sličnému ve svatosti života prospívání z
milosti B. se prýští. Tudy dí 1. Cor. 1, 31.
kdo se chlubí, v Bohu se chlub.

Co hned následuje: Máme zato, žečlověk
ospravedlněn bývá vírou bezskutků zákona může
se buď co výklad buď co ohlavení čiopakování
a stanovení pravd předešlých považovati; a
odtud jde, že někteří rukopp. pojí verš 28.
částicí nebo (jak 1 Vulgáta), jiní částicí tedy
jak text řecký přijatý, se předešlými větami.
Kteří se řeckého textu drží, ti překládají : za
víráme, vyvodíme tedy právem atd. Leč lépe
se držíme vulgáty; slova mdme za to značí
nějakým ztenčením mluvy: přésvědčení jsme
a pevně na tom stojíme 8, 13., že člověk do
chází ospravedlnění bez působení skutků,
pouhou milostí, zdarma, a že skutkové k tomu
nic nepřispívají, aniž člověk k tomu co pů
sobiti může, avšak víry co základu, co kořene,
co výminky se žádá, bez níž se nikdo spásy
Kristem uskutečněné přiúčastniti nemůže.Jak
na oce jest mluví ap. o skutcích, jenž ospra
vedlnění předcházejí a chce vůbec říci, že člo
věčenstvo toho řádu, v němž se ospravedl
nění dochází, toliko vírou se přiúčastniti může.
Nemluví ale, abychom to opětovali, o skutcích,
kteří z víry pocházejí, aniž také říci chce,

Svaty Pavol,

4
žeby jedinou věrou bez přijetí křestu na př.
když možno člověku křest přijíti atd. lidé
ospravedlnění bývali, ješto na jiných místech
písma sv. k ospravedlnění se také křestu,
pokání, lásky atd. vymáhá Act. 2, 38.3, 19.
Jo. 3, 5. Víru jmenuje, poněvadž víra jest,
jak jsme pravili, výminka, prostředek, osnova,
kořen, na němž ospravedlnění stavěti se mu
sÍ, poněvadž jest začátek a síň všeho obro
zeného života; nad to vírou právě nejvíce
označuje se, že člověk beze všech zásluh,
skrze pouhou milost B. ospravedlnění dochá
zí. Věrou se budova B. osnuje, nadějí se po
zdvihá, láskou dovršuje, dí Aug. Nemluví
ap. o skutcích po ospravedlnění učiněných a
z milosti Kristovy vyniklých, nébrž toliko
a výhradně o skutcích v oboru Starého Zá
kona před Novým a vně Nového Zákona či
něných. Z místa toho nesličné učení čerpali
Lutheráni a před nimi takéjiní bludaři. Leč
Duch svatý to předvídaje Gal. 3, 8. nabídl
sv. Jakoba, aby list sepsal a vývodkům těm
nesličným vústrety a úpřeky vyšel a učil, že
beze skutků z víry plynoucích dobrých mrtva
víra jest.

Apoštol ku konci ještě jednou proti Ži
dům se pozdvihá, obmezenost, obmezivost a
výlučivost jejich, kterou by pohany osprave
dlnění zbaviti a lišiti hodlali, jim vytýká a
z toho nový důvod vybírá, že ne ze skutků,
nébrž z víry člověk se spravedlivým stává.
Důvod vede z nemožnosti a z nemístnosti
takto: Kdyby B. ze skutků zákona lidi 0
spravedlňoval, nemohl by pohan, zákona to
ho staré úmluvy nemaje, ospravedlněn býti,
dostalo by se tedy spásy jedině Židůma
Bůh by zdál se toliko Bohem Židů býti.
Avšak Bůh jest 1 Bůh pohanův a stejně se
o spásu jich stará; neboť, vece dále P., ku
potvrzení toho Bůh jedem jest, nemůže jiný
býti Židů a jiný pohanů, a tudy důsledně
plyne, že Bůh 1 pohana i Žida skrze véru,
jakož všeobecné platnou a upotřebitedlnou
výminku a osnovu, ospravedlňovati může.
Zřejmo jest, že neobřízkou pohana, obřízkou
Žida rozumí ; rčení z víry a skrze víru je
dnoho významu jsou; leč že verčení zvéry se
víra co osnova a základ, ve rčení skrze víru
co prostředek a nástroj považuje, což obojí
skutečně jest.

Leč z toho, co Pavel tolikráte a tak dů
razně o nestateči Starého Z. k ospravedlnění
pravil, mohli zavírati Zidé, že P. Zákon Št.
ruší, ničemným býti tvrdí; jak se z Act. 21,
21. 28. a odjinud dovídáme, skutečně sejemu
něco takového od Židů vytýkalo. Tudy se
proti takovým vývodkům zde ohražuje a učí,
že tím, co pravil o řádu víry, se podstata

4
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Zákona St. neničí, nébrž pravé odnášení,
pravý poměr, pravý účel a záměr jeho po
tvrzuje. Zdali vyprazdňujeme Zákon Starý
naukou svou 0 víře co jediném mimozákon
ném prostředku ku spáse lidstva? Odpověď
dává zápornou: UchovejBůh, vece, či odstup
to, nédbržmy zákon utvrzujeme. Zákon Starý
totiž v rozličném poměru spatřován a pova
žován býti může. Již pak víme, že Novým
Zákonem nauka Starého Z. zdokonalena, pro
roctví jeho vyplněna, obrazy jeho uvěcněny,
celý řád spásy v St. Z. navěštěný v Z. No
vém uskutečněn, slovem počátkové v Št. Z.
se nalezající dospěchu a prospěchu i dovr
šení svého v ;Novém Z. řádema správou
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víry docházejí. Jestliže se tedy někomů ze
Židů zdá, nauku naši o ospravedlnění z víry
býti protivnu Starému Zákonu, ten nepama
tuje, že právě veškeren Zákon Starý k tomu
směřoval, aby řád spásy skrze víru Co je
diný ve skutek uveden byl. Zákon dán jest,
vece sv. Prosper, aby člověk milosti hledal a
milost dána jest, aby se zákon plmil, nebo
neplnění zákona nedálo se vadou zákona,
nébrž vadou tělesného mudrování, kterážto
vada zákonem ukázána, skrze milost ale ulé
čena býti měla.

Již pak apoštol pospíchá, nauku svou
o ospravedlnění skrze víru bez přičinění zá
kona ze samých kněh téhož Št. Z. utvrdit.

Hlava IV.

Dovodí apoštol ze Starého Zákona, že člověk
nedosahuje ospravedlnění skrze skutky,
nébrž skrze víru v Krista, a sice nejprv
z příkladu Abrahamova 1—5., potom z
příkladu Davidova 6—8. ukazuje, že
ospravedlnění ono se dává nezávisle od
obřízky 9—12. a nezávisle od skutků zá
kona 13—17. Nápotom velebí víru Abra
hamovu 18—22. a učí, že ji všickní, kdo
ospravedlnění býti žádají, másledovati
mají 29—20.

1. Což tedy díme, že nalezl Abra
ham otec náš podle těla? 2. Nebo
byl-li Abraham ze skutkův ospravedlněn,
má slávu, ale ne u Boha. 3. Nebo covecepísmo?© UvěřilAbrahamBohui
počteno jemu ke spravedlnosti. 4, Dě
lateli pak odplata se nepočítá po milo
sti, nébrž po dluhu. 5. Nedělateli ale,
avšak, kterýž věří v toho, jenž ospra
vedlňuje bezbožného, počítá se víra jeho
ku spravedlnosti podle uložení milosti
Boží. 6. Jakož i David vypravuje bla
hoslavenství člověka, jemuž Bůh přičítá
spravedlnost beze skutků (řka): 7. Bla
hoslaveni, jichžto odpuštěny jsou nepra
vosti a jichžto přikryti jsou hříchové.
8. Blahoslaven muž, kterému nepřičetl
Pán hříchu.

Aby nauku 0 spravedlnosti vírou beze
skutků zákona dosahované potvrdil, dobírá
se ap. důkazů z písma sv. St. Z, jakožto

takových, jichžto se Židé zpěčovati nemohli.
Ukazuje nejdřív z historie Abrahamovy, že
řád víry již před daným Zákonem St. od
Boha zachováván; za přechod užívá částice
tedy. Příklad od Abrahama béře, poněvadž
život jeho v té straně byl proobrazný a ce
sta, jakou on oťeca původ lidu israelského
ospravedlnění došel, také potomkům jeho
otevřena a naznačena byla. Ovšem se před
pokládá a nadesílá, že Abraham spravedliv
byl, o čemž nikdo ze Židů nepochyboval.
Což, vece, řekneme, že Abraham nalezl podle
těla? Slovo naleznouti, jehož B nečte sice,
jež však jiní rkp. kladou, předesílá Aledati,
snažitl se, a značí toli, co dojíti, dostihnouti.
Slovce podle těla, jež někteří k slovu Adra
ham táhnou, že totiž byl otec Židů podle
těla, to slovo, díme, podle četnějších exegétů
s tím slovesem Aleďdatt spojeno býti musí:

ehož došel podle těla či doslovněji podle
pleti. Pleť, jak nejednou jsme pravili, jest
přirozená, neobrozená povaha, jest snaha,
která v člověku povstává mimo milost B.,
hledáná podle pleti, dosahování podle pleti
stojí naproti hledání podle ducha či podle
vnukání od Ducha svatého. Rčení podle
pleti příbuzno jest slovům hned následujícím
ze skutků, leč že tamta fráse jest všeobecněji
než tato vyrčena. Cehož,vece ap., došel Abra
ham vněšnými skutky ze síly přirozené vy
konanými? Zdali, chce se tázati vlastně,
došel ospravedlnění všelikým, jakékoli bylo,
svým vněšným snažením? Zde se nedoslo
vení apoštolovo dosloviti musí, totiž: Ničeho
nedošel, ovšem pak spravedlnosti své tou
cestou nedostihl. Nebo, dokládá apoštol a
potvrzuje věty, jíž přimysliti dlužno, Jestli
Abraham ospravedlnění dosáhl ze skutků t. j.
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mravnými snahami, ctnostmi z přirozených
sil vyplynulými, má slávu, má příčinu chlu
biti se, nebo mohl se chlubiti a honositi ně
jakými zásluhami, ale toliko před lidmi, kteří
na zevnitřek toliko patří a nezřídka se kla
mou a na licho soudí, ne však před Bohem,
poněvadž spravedlnost ta pouze vněšná není
pravá a tudy před Bohem hodnoty, ceny a
platnosti nemá. Dopouštěl P., že Abraham,
došel-li spravedlnosti ze skutků, měl ovšem
příčinu honositi se; avšak přípustek ten
ihned vyzdvihuje a ruší. Byl-li Abraham
skutečnou, pravou spravedlností nadán, če
hož popírati nelze, tedy jisto jest, že jí ze
skutkův čili podle pleti nedosáhl. Na dů
kaz toho táhne se ku písmu, an vece: Nebo
co dí písmo ? Uvěřil Abraham a počteno mu
to za spravedlnost. Vzata slova z Gen. 15,
6., kdež Bůh Abrahamu přislibuje syna a v
něm nesčíslné potomstvo ; již dříve Gen.12,
2. 13, 10. byl obdržel zámluvu tu a nápo
tom mu Gen. 17, 1. 22, 15. opětovánabyla.
Pavel všecky přípovědi ty v jedno shrnuje a
za jeden čin považuje, poněvadž při všech
slibech dotčených víra nepřestavně trvala.
Víra ta, kterou slibům Božím uvěřil, neměla
za podklad ani stínu podobnosti, jak níže
18—20. doličuje apoštol. Přece věřil a víra
taková měla všechny vlastnosti víry křesťan
ské a ospravedlňující do sebe, byla bezvý
minečna a hotova ke všemu, cokoli se bylo
Bohu zalíbilo, netoliko se myslí přidati, ale
všemu tomu také celou vůlí a všelikým sna
ženstvím povoliti a se podrobiti, ovšem pak
1 ve skutek to uvésti. Víra ta jeho prostou
pala celou útrobu duše jeho a celému smý
šlení, cítění a jednání jeho dala směr k Bohu,
tak že ve víře svojí hotov byl podjíti se nej
svrchovanější poslušnosti a syna zaslíbení
Bohu obětovati. Co tedy následuje: počtena
víra ta jemu za spravedlnost, nemůže se 0
vněšném nějakém přičítání a přimínění pouze
slyšeti, jakoby toliko zván, držán, domnín
byl za ospravedlněného, skutečně ale jím
nebyl učiněn, což na Boha, aby nesvětce za
svatého držeti a považovati mohl, zhola ne
připadá; přece ale praví: počtěna jest, po
něvadž spravedlnost ta byla udělená, uště
dřená, kromě zásluh vlastních propůjčená, a
víra sama sebou jakkoli zvýšená, horovná,
horoucí a prosažná, té moci, síly a důstoj
nosti nemá, člověka spravedlivým a boholi
bým učiniti, ana síla a moc ta spasná z mi
losti Boží jí udělena bývá. Abraham tudy
ospravedlněn, spravedlivým učiněn a za spra
vedlivého uznán byl od Boha vérou, která
celou povahu křesťanské víry do sebe měla,
zavinutě víru v Krista, jímž veškeři národové
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požehnání býti měli, v sobě nesoucí. Apo
štol výrok ten z písma vzatý vysvětluje a
ukazuje, že skutečně Abraham podle něho
z víry a ne ze skutkův ospravedlnění došel;
za podklad dává svému důvodění dvě po
všechně uznané a přijaté zásady, z nichžto
pravda ta samoplynně vychází.

Dělateli, vece, nepočítá se mzda po mt
losti, ale po dluhu t. j. když pracovníku po
dle práce a díla jeho se mzda 4 odplata
určuje, tedy se to neděje z milosti, nébrž z
povinnosti, z dlužnosti, z dluhu. Dluh za
jisté a povinnost se nepřičítá, nebývá počten
a přimíněn, nébrž odplacen. A proto nebyl
Abraham ze skutkův ospravedlněn, poněvadž
písmo dí, že se mu početla k spravedlnosti ;
slovem početla se nadesílá milost. Naproti
tomu, vece dále apoštol, tomu kdo nedělá
t. j. kdo skutků přirozeně vykonaných ne
přináší, takových, jenž u Boha platnost a
hodnotu mají, kdo skutky takovými tedy ne
honosí se, na ně nespoléhá se, aniž jimi
před Bohem ospravedlnění a spasení svého
co nějaké mzdy a odplaty dovolává, tomuto
tedy, jenž nedělá, ale věří v ospravedlnitele
bezbožných, se víra z milosti počítá za spra
vedlnost a tudy on dochází ospravedlnění
takového, jenž nepochází ze skutkův, při je
hož udělování ohled na skutky nebéře se a
o němž tudy slušně se říci dá, že se přičítá,
přisuzuje. Pravdu tu P. vůbec vede a tudy
slova bezbožný nelze na Abrahama potaho
vati; ovšem pak rozumování a vyvozování
své k Abrahamovi vztahuje. Slovo věřití
stojí proti slovu dělat, a z toho vidno, že
ap. skutky takové rozumí, jimž víra zákla
dem není, a ovšem nemůže o skutcích z
víry se vyrodilých toho slyšeti, poněvadž víra
a skutkové z víry s sebou nepotýkají se.
Ze skutků dobrých tedy nevylučuje a všeli
kou spásu člověka na ruce samé holé, prá
zné a nahé víry beze skutků z ní vyšlých
nepokládá, patrno ze všeho argumentování
ap. Nad to pak sv. Jakob výslovně klade
Jac. 2, 22.-0 Abrahamovi, že víra jeho ze
skutků dokonána byla, a že člověk nez víry.
toliko, nébrž ze skutků spolu ospravedlněn
bývá v. 24. Proto souhlasně sv. Klement
Rímský 1. Cor. 31. dí: Proč požehnán otec
náš Abraham? ne-lť proto, že spravedlnost apravduskrzevěručiml?© Ap.Paveltudy
vírou rozumí víru živou s láskou a nadějí a
se skutky z těchto božských ctností plynou
cími spojenou čili jak bychom řekli: víru
láskodobou. Dokládá vulgáta ještě, že se víra
k spravedlnosti počítá: Podle uložení milosti
B. (poněvadž se tak Bohu zalíbilo ustanoviti
a ten řád mezi lidstvem podle nejvyšší do
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broty a moudrosti své uvésti.) Slov těch
není v ř. t.

Co dotud z příkladu Abrahamova uká
zal, toho nyní z příkladu jiného výtečníka
St. Z. dokazuje, že t. ospravedlnění od Boha
z milosti a bez ohledu na skutky se dává.
David, vece ap., vypravuje blaženost t. j.
blahoslaví, blahá muže, jemužto B. přisuzuje
spravedlnost beze skutků, a jak přimysliti
sluší, z milosti a z víry. Blaženost či bla
hoslavenství, o němž David mluví, nenía ne
může býti leč ospravedlnění, jak ze spoji
tosti jasně vysvítá a z toho jde, že písmo
toho jen blahá, kdo v zalíbení Božím stojí,
čehož se jedině spravedlivým a zbožným do
stává. Dí: blažen a tím spolu následek ospra
vedlnění vystavuje t. j.' věčnou blaženost.
Slova Davidova vzata z kajicného žalmu 31,
1. jejžto D. složil po dvojitém hříchu svém,
cizoložnosti a vraždy. Hluboko byl hořem
prostoupen a proniknut, nepravost svou $
nesmírnou bolestí nesl, bídu, lopotu, svízel
a tíži svojí viny živě cítil, ji Bohu vyznal a
rozhřešen byv i odpuštění dosáhnuv blaže
nost z toho jdoucí v útrobě vřele počíval,
veřejně v Žalmu vyznal a Boha za to vele
bil. Blažen, jemuž odpuštěny jsou nepravosti
a jichšto hříchové přikryti jsou, blažen muž,
jemuž Hospodin nepřičítá hříchu, Tři věty
uvádí ap. z dotě. Ž. 31, 1.; při všechněch
se rozumí dobrovolným a milostným promi
nutím, ano P. právě toho dovodí, že všeliké
ospravedlnění zdarma a z milosti pouhé se
stává; a všechny tři sobě příbuzny, ano sou
značny jsou. Hříchové a nepravosti neroz
lékují se a tudy také slova nepřičítati, při
kryti a odpouštětistejný smysl vydávají. Slovo
odpustiti samo sebou zřejmo jest a značído
konalé vymazání a zničení hříchu před Bo
hem a tudy ovšem dokonalé jemu v útro
bách hříšníkových odvolení. Nejiného smy
slu vyřinují slova nepřičítatí a přikrýti. O
slově přičísti již řeč byla výšejia viděli jsme,
že Bůh nepřičítá nikomu spravedlivost, ni
koho spravedlivým neklade, aniž klásti může,
kdo jím skutečně není. Aby hřích nepočítal
se, třeba, aby odpuštěn byl a tudy třeba,
aby vůle člověkova se ho byla odřekla a k
Bohu se obrátila. Tak sv. Justin Tryf. 141.
praví, jakoby pozdější protestantské výklady
vyvrátiti chtěl: Blažen, komu nepřičítá Ho
spodin hříchu toli značí, že hříšník želeje hří
chův od Boha odpuštěné jich dosahuje, ne
však jak vy a jiné vám podobníse šálite, jenž
povídají, že jim Bůh, ač by hříšnými ostali,
jestliže jenom Boha znají, hříchův přičítati
nebude. Ano již dříve Klement Římský 1.
Cor. 50, nějaký výklad slov Žalmových před
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kládá řka: Blažent jsme, zachováme-li pří
kazy Boží v jednomyslnosti lásky, aby nám
skrze lásku hříchovéodpuštění byli, ano psáno :
Blažení atd. ps. 31. 1. A týž také a nejiný
smysl vynořují slova: jichžto hříchové při
krytí jsou. Přikrýti jest toli co zasouti, za
sypati, zařítiti, zavaliti tak, aby se již nevy
jevili, aniž kdy se vyskytnouti mohli. Při
kryti jsou hříchové, dí sv. Aug., ne jakoby
utajení byli, nébrž skryti t. j. shlazeni, zru
šeni; přikrývá Bůh, to jest, nechce jich po
važovati, nechce jich uznati, chce je raděj
odpustiti. Jest to rčení obrazné, skryje se
hřích, zmizí, vyhyne, když nový stav bez
hříšnosti se člověku dostává a on v milost
B. se obléká. Ze skutečně člověk hříchům
odvoliti musí, chce-li aby mu odpuštěni byli
a že hříchové tomu, jemuž jich B. nepřičítá
ale je přikrývá, odpuštění bývají a docela
shlazeni, tomu veškero písmo Star. i Nov.
Z. nasvědčuje Jes. 1, 18. Ez. 18, 30. 33,
14. a jinde, kdež všady naléhá Hospodin na
pravé pokání, chce-li člověk, aby se mu hří
chové nepřičítali. © tom, kterak z víry v
Krista co z kořene a z milosti mu vníudě
lené skutkové dobří co plodové se vyvinují
a kterak se k budoucí slávě povahují, apo
štol tuto očividně zhola nejedná, prohlídaje
toliko k tomu, kterak ospravedlnění se usku
tečňuje.

Dokázal, že darmo a z milosti se ospra
vedlnění dává: teď také ukázati hodlá, že
všechném Zidům 1 Nežidům uděleno bývá,
a všeobecností tou předešlý úkaz obtužuje.
Praví:

9.. Blahoslavenství tedy toto v
obřízce-li toliko zůstává čili také v ne
obřízce? Nebo pravíme, že počtena jest
Abrahamovi víra ke spravedlnosti. 10.
Kterak tedy jest počtena, v obřízce-li
či v neobřízce? Ne v obřízce ale v
neobřízce. 11. A známku přijal obřízky
za pečeť spravedlnosti víry, jenž jest
v neobřízce, aby byl otcem všech věří
cích za neobřízky, aby počteno bylo i
jim k spravedlnosti, 12. aaby byl otcem
obřízky netoliko těm, jenž jsou z ob
řízky, ale 1 těm, jenž následují stop
víry, jenž jest v neobřízce otce našeho
Abrahama.

Dokázal, že výrokovépísmovíkladou spra
vedlnost či ospravedlnění neodvislo býti od
skutkův; ale potřeba nevyhnutně vymáhala
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ukázati také, Že k ospravedlnění nevymáhá
se obřízky, z čehož následovalo, že v Novém
Z. právem se nezachovává. | táže se, zůstá
vá-li blaženost ta, o níž mluví David, toliko
tém, jenž jsou v obřízce? na ně-liž samy se
vztahuje a samých-li Židův se týká? Čili
také zůstává v neobřízce t. j. také lidem ne
obřezaným v podíl se dostává? Otázku tu
klada při blaženosti na mysli má základ její,
t. j. ospravedlnění, jak hned z dalšího pa
trno a jak jsme již výše spatřovali. Neod
povídá přímo a zřejmě, ale zavírati dává z
toho co hned následuje: nebo pravíme, že
Abrahamovi počtena víra k spravedlnosti, ja
koby řekl: Odpověď sama se naskýtá a
ovšem na bíledni jest, že blaženost ta vzta
huje se také na pohany, nebojestli přiAbra
hamově příkladě ostaneme, věc očividně pro
kázati se dá. Nebo co praví historie o těch
okoličnostech, ve kterých se Abrahamovi
onoho skrze víru ospravedlnění dostalo ? Kterak
t. j. v jakém stavě byl Abraham, když ospra
vedlněn byl? Byl-li tenkrát již obřezán čili
ještě v neobřízce trval? A odpovídá sám z
historie Starého Zákona, že ospravedinén
Abraham tenkrát, když ještě obřezky neměl.
A ovšem tedy ospravedlnění nezávisí od obříz
ky, obřízky k dosažení jeho se nevymáhá a
tudy také pohané mohou téhož dojíti. Abraham
uvěřil Bohu hned, když mu veleno bylo vy
jíti z vlasti a z otčiny své a zaputovati do
krajiny, kterou mu Bůh vykázati předpověděl.
Teprv po čtvrt století později, když se mu
již měl Izák naroditi, obřízku přijal. Gen.
17, 10.

Co se tedy s Abrahamem dálo, nenáleží
samým Židům (jak tam 3, 19. se právem za
víralo), poněvadž netoliko Zákon tenkráte ještě
nevydán, nébrž ani sama obřízkaúvedena
nebyla a protož ta blaženost se na Zidy samy
neobmezuje. Nébrž Abraham jsa již ospra
vedlněn přijal obřízku čili znamení, známku
obřízky t, j. známku tu, která v obřízce zá
ležela (jest genitiv přistávky) jakožto pečeť
ospravedlnění za neobřízky přijaté. Abraham
Gen. 17, 9. n. přijal obřízku na znamení ú
mluvy, ve kterou s Bohem vešel, ale úmluva
ta byla osnována na té boholibé víře a na po
vstalém z ní ospravedlnění. A tudy znamení
úmluvy spolu jest znamením ospravedlnění
vírou plijatého; a takovým znamením vhodně
mohlo býti obřezání, poněvadž se jím obře
zání srdce t. j. umrtvování tělesného člověka
sličně označuje. Ale ne znamením pouhým
byla obřízka, nébrž sloužila za pečeť, za po
tvrzení, že Bůh ospravedlnění to za pravé,
jisté a skutečné uznává a přijímá. Za pečeť
dím, a utvrzení spravedinostť z víry pošlé,
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kterou víru za neobřízky svojí prokázal a do
tčeného ospravedlnění došel.

Proč se to tak řízením Božím dálo, apo
štol hned dále vysvětluje,totiž: aby Abraham
došel onoho vznešeného určení otcem býti
obřízky i neobřízky, aneb by úloha tamu tou
pečetí, obřízkou, potvrzena byla. Otcem měl
býti Abraham vsech, jenž věří za neobřízky,
za doby, když obřezáni nejsou čili v stavu
neobřízky. Otcovství rozuměj duchovní, kteréž
vymáhá duchovního příbuzenství, příbuzné
povahy, a tudy vnitř v útrobě sídlo své majíc
proměnám vnějška nepodléhá, aniž od oko
ličností zevnějších závisí, a to tím více, po
něvadž víra Abrahamova za doby neobřízky
se velebí. Takto pak prozřetedlnost B. všecko
to proto řídila a spravovala, aby také oněm
neobřezaným, jak se u Abrahama dálo, se
početlo ke spravedlnosti či za spravedlnost
aneb, jak text f. má, aby sepohanům přičetla
spravedlhivost; Což jiného smyslu nedává, nežli
čtení latinské a značí: aby také oni (neobře
zaní pohané) ospravedlnění došli, totiž skrze
víru, jak předchází. Leč proto neměli Židé
otcovství Abrahamova zbaveni býti, nébrž ta
správa Boží dála se, aby nadto Abraham byž
otcem obřízky také, Židů totiž. Ale při tom
ap. hned klade povahu, jakou Zidé míti mají
a výminku, pode kterou otcovství Abrahamovo
jim ku spáse či k ospravedlněnísloužiti může,
an jakožto vysvětlení přičiňuje slova: Ne
toliko těch, jenž jsou z obřízky,Židů totiž vně
šně obřezaných, nébrž také těch, jenž násle
dují stop víry otce našeho Abrahama, pod ne
obřízkou dokázané. Tím dvojí věc namítá,
jednu, že věrou pohané docházejí synovství
Abrahamova, totiž duchovního, druhé, že Židé,
kteří stop víry Abrahamovy nenásledují a

„příbuzenství duchovního s Abrahamem ne
dbají, veškéru s ním souvislost potrácejí, aniž
jim vněšné ono znamení s prospěchem býti
může. Místo genitivu otcem byl těch atd.
klade apoštol v poslední větě dativ otcem byl
těm pro pohodlnější v řečtině vazbu, čímž se
smysl nemění, Text řecký tu mnoho má va
riantů, jichž nejhlavitějšíjest, že v. 12. tento
se podle něho toliko k Zidům odnáší těm,
jenž stop otce Abrahama následují a povstala
různost ta přemístěním slov. Smysl řeckého:
aby byl otcem obřízky, totiž těm, kteří netoliko
z obřízky t.j. obřezáníjsou, nébrž také krá
čejí ve stopách věryAbrahamovy za neobřízky
osvědčené. Vulgáta v. 12. o dvojím otcovství
Abrahamově mluví, o tělesném pro Zidy a 0
duchovním pro pohany; text řecký mluví
jenom 0 otcovství Abrahamově ohledem Židů
a dokazuje, že jen ti praví potomcijeho jsou,
kteří víru jeho následují,
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Pravda ta, že pohanům ospravedlnění
skrze víru se dostává, byla nad míru důležita
a v očích Židů tehdejších neočekávaná a
nová. Potřebí tudy bylo ji také jinými ještě
důkazy na ozrač a jistotu postaviti a před
námitkami ohájiti. Tudy apoštol dále o tom
jedná.

13. Nebo ne skrze zákon (dálo se)
zaslíbení Abrahamovi aneb semeni jeho,
aby byl dědicem světa, nébrž skrze spra
vedlnost víry. 14. Nebo jestliže ti, jenž
jsou ze zákona, dědici jsou, zmařenajest
víra a shlazeno jest zaslíbení. 15. Zákon
zajisté působí hněv, nebo kde není zá
kona, tu ani přestoupení. 16. Protož
z víry (jde zaslíbení), aby podle milosti
pevno bylo zaslíbení všemu semeni, ne
tomu, jenž jest ze zákona toliko, ale 1
tomu, které z víry jest Abrahamovy,jenž
otec jest všech nás, 17. (jakož psáno
jest: otcem mnohých národů postavil
jsem tebe) před Bohem, jemuž uvěřil,
jenž oživuje mrtvé a volá to, co není,
jakoby bylo.

Těmi veršemi ap. dokazuje, že i záslib
Abrahamovi učiněný doličuje ospravedlnění
dotčeného skrze víru, jakož 1 toho, že 1 po
hané i Zidé jeho se přiúčastniti mohou. Dů
vodění to z nepříma vede a prostředečně,
jak viděti, v požehnání zaslíbeném spolu 0
spravedlnění klada, což vším právem činí.Zá
mluva se stala Abrahamovi předzákonem ne
toliko o mnoho století později daným, ale
před obřezáním také samého Abrahama; zá
mluva tedy ta a ten záslib B. docela neod
visá od zákona. Zámluva ta či zaslíbení to
bylo, že Abraham dudďedědicem světa. Do
slovně se to nikde nenalezá, avšak ap. se
netáhne k slovům, nýbrž ke smyslu a obsahu
zámluv veškerých Bohem Abrahamovi uči
něných Gen. 12, 7. 13, 15. 15, 18. 14,8.18,
18, 22, 18., že v něm dbuďou požehnána ve
škera pokolení země. Nejblíže sice slib ten
odnášel se k budoucímu ovládnutí země cha
nanejské, ale jelikož krajina ta naznačovala
a proobrazovala říši církve B., tudy vslibech
těch obsaženo zaslíbení a proroctví, že du
chovní potomstvo jeho, jenž jím vírou a
ospravedlněním z víry se stane, po veškerém
oboru světa se rozšíří čili že církev všechny
národy zahrnovati a na všechny ty národy
duchovní své požehnání od Boha přijaté, totiž
odhřešení a posvěcení čili slovem osprave
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dlnění, vylévati bude. Dálo se to skrze K.
P., jemuž Otec Ž. 2, 8. praví: Požádej ode
mne a dám národy a končiny země tobě za
dědictví. Gal. 3, 16. semenem Abrahamovým
svrchovaně Kristus se zůve, ač na našem
místě semenem,jak jsme již dotekli, rozumí
veškeré duchovní potomstvo t. j. křesťany.
Dědic jest tolik co pán a vládce; leč že
panství to a vláda ta povahu práva a po
svátnosti na sobě nese, tudy nedí se panství,
nébrž dědictví ; svět, jak již vidno, jest obor
světa veškeren, an po všem světě rozprostra
niti se má. Spojka aneb v záporné větěznačí
toli co ani 1. Cor. 2, 1. 5, 10. Mt. 5, 17.
Zaslíbení to nestalo se zákonem nýbrž skrze
spravedlnost věry: příčina, důvod a základ
učiněných jemu slibů byla víra a spravedl
nost z ní povstalá. Vérou tu nemíní ap. víry,
kterou Abraham slibům B. uvěřil; jakožto je
dnotlivý skutek zajisté víra ta nastoupila po
učiněných záslibech. Ale míní víru co povahu
povšechnou Abrahamovu, co ustavičnou ho
tovost všeho se podjíti a na všem přestávati,
co Bohem veleno, slíbeno, hlásáno. Také za
slíbení obnáší sebou povahu milosti a v této
povaze na potomstvo přejíti muselo, ovšem
tedy od zákona a služby jeho záviseti ne
mohlo. Nebo, dovodí dále ap. jestli toliko ti,
jenž pod zákonem či ze zákona jsou, pro svou
zákonu činěnou službu dědici toliko býti mají
s vyloučením pohanův jakožto zákonu ne
služných, tedy z toho následuje, že zmařena,
neplatna učiněna, zničena, vyprázněna jest
víra, že všechnu hodnotu, sílu a moc potra
tila a ovšem přestala prostředkem ku při
účastnění se říše milosti býti, jakýmž přece
při onom zaslíbení Abrahamově jest. A tudy
by spolu zaslíbení to bylo vyzdviženo, vyprá
zněno a shlazeno, poněvadž by totiž přiúčast
nění se k onomu dědictví proti povaze slibu
od zákona záviselo a podle vlastní přírody
jeho jedinou milostí se nedálo, aniž také vše
obecně po oboru světa se rozprostraniti mohlo
na jedny lidi podzákonně se obmezujíc. Ano
vece dále v 15. ap. a nový důvod toho, že
účastenství v záslibech B. od zákona nezá
vislo; ano zákon tak málo může člověka
ospravedlniti a milost B. jemu zjednati, že
raději Aněvpůsobí, pokutu a trest uvádí, ná
mětek a příležitost a příčinu dává, že B. s
pomstou na lidi hříšné přikročuje.

Ale jak se má věta slyšeti, že zákon
hněv působí? Sv. Pavel sám to hned vykládá,
an vece: nebo kde není zákona, nenípřestupku
a ovšem také na opak: kde zákon, tam pře
stoupení se nalezá. Mravné zlo, tam kde se
činí, vezdy zlem ostává, ale při člověku,jenž
zákona, proti kterému jedná, nezná, dočinek
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jeho nemá té hříšnosti, té viny do sebe, po
něvadž vědomého odporu proti řádu B. tu
není. Ale kde zákon, tam přestoupení, a to
se ovšem u Zidův přihází, že zákon znajíce
a jej přestoupajíce a tudy odpor proti zá
konu a nějakou proti němu vzdoru pronáše
jíce v pokutu, v trest padají a požehnání B.
se zbavují. Příbuzně tomu vece se Jacob. 4,
17. Luc. 12, 47., že sluha dobře známý S
vůlí páně, dvojitě trestán bývá. Jinde také
nad to ap. přidává, že zákon, ač povahou
svou svat a dobr jest, pro vrozenou člověka
zložádostivost podnětem se přestupkův stává
5,20.8,8.n. a tudy tresty a pokuty na člověka
uvodí a ovšemjezvyšuje. Nemůže tedy zákon
prostředkem milosti býti, aniž člověkům k
účastenství v dědictví Abrahama dopomoci,
nébrž v čé straně týž zákon raději mu záva
den jest, an jej pro přestupky ne pod po
žehnání, nébrž pod zlořečení staví Gal. 3,
10. nn. Celé to dovodění apoštolovo toliko,
jak samo sebou zřejmo jest, zákon s jedné
strany považuje a to nad to ještě spůsobem,
jak jej Zidé nazírali odloučeně od Krista.
Nemíní ap., že by pohané, jimž se toho zá
kona nedostalo, docela byli viny prosti, an
na jiném místě (výše 2, 14. 1,32.)jim zákon
vniterný, podle něhož souzeni budou, připi
suje a je v jisté míře neomluvitedlnými 1,
20. nazývá. Nébrž tu Zákon Starý pojímáčá
stečně toliko a tu jeho stranu na odiv vy
stavuje, ze které potřeba milosti z víry jdoucí
nejvíce se ozřejmovala.

Dodav ten důkaz z povahy Starého Zá
kona jako mimochodem vrací se ap. k dů
vodění svému v 14. počatému, an pokračuje:
Protož t. j. poněvadž by zmařena byla zá
mluva Abrahamovi učiněná, kdyby od zákona
závisela a tudy poněvadž víra a ne zákon co
výminka ku přiúčastnění se v duchovním vla
dařství Abrahamově se býti očividně spatřuje,
proto přichází aneb raději přijíti musíz véry
ono dědictví čili účastenství v dědictví onom.

e tak a nejinak se dálo, tohopříčinu ještě
jednou pro větší důkaz klade v účelné větě:
aby podle milostí ne ze zásluhy, z dluhu,
nébrž z milosti slibové B. se lidstvu dostá
vali, anať povaha slibů B. milost sebou ob
náší; a tak aby zaslíbení pevno bylo t.j. upe
vnilo, ustálilo se, ovládlo, obdrželo, věčnou
platnost mělo pro všechny duchovní potomky
Abrahamovy či jak ap. vece, všemu sement a
plement netoliko tomu, jenž jest ze zákona,
t. j. jenž pod zákonem jest, jenž zákon sobě
od Boha daný má t. j. Židům; nébrž také
tomu, jenž jest z véry Abrahamovy t. j. také
těm potomkům Abr., kteří jimi jsou ne podle
přírody, nébrž podle víry, kteří věříce v tom

stavu senalezají, vněmž se nacházel Abraham
při svém skrze víru ospravedlnění t. j. ne
obřezaní pohané. Předložka ze neznačípro
středek, nébrž příznak. Poněvadž pak Židé i
pohané věřící činí potomstvo Abrahamovo,
tudy, což Pavel přidává místněji o tom mlu
viti maje, jest Abraham otec nás všechněchve
řících, totiž v tom simyslu, jak již vyloženo bylo.

Na důkaz otcovství Abrahamova všeobe
cného uvádí ap. výrok z Gen. 17, 5. učiním
tě otcem mnoha národů. Důkaz ten ap. jako
mimochodem vede a tudy slova ta dobře co
vstavka či vložka závorkou se omezujía další
slova před Bohem atd. k verši 16. a sice
slovům otec všechněch nás se táhnou, ač jiní
jinak, avšak ne bez násilí nějakého spojují.
Výrok ten Gen. 17, 5., jímž B. připovídá
učiním tě otcem mnoha národův nejblíže sice
se k tělesným potomkům vztahuje, avšak již
sama slova mnoha národů t. j. netoliko Zidů
nébrž ovšem i pohanův namítají, že mimo
onen smysl hlavitě prozírá písmo k vyššímu
smyslu o potomstvu duchovním a že otcem
jejich zůve se Abr. duchovně, pokud náro
dové ku Kristu obrácení víry, pobožnosti, po
slušnosti a věrnosti Abrahamovy následovati
budou. Slova dálejší před Bohem,jemuž uvěřil
jak jsme pravili, váží se slovy: otec nás všech
něch. Slova ta pak mohou dvojitě slyšána
býti; m. před Bohem totiž někteří a sice právě
Řekové, jak sv. Chrys. Theofil. Oecum. vy
kládají podobně Bohu, an myslí, že slovo x«
zévavautoli znamená CoOpotec rovně, podobně
a Zlatoúst slyší to v ten spůsob: jako Bůh
není otcem částečným nébrž Všeotcem, tak i
Abraham. A jak opět Bůh otcem není podle
přirozeného příbuzenství, nébrž podle sstou
penství víry, tak lonen. Leč lépe se slovo ono
béře podle překladu Vulgáty před obličejem,
v očích Boha, v ten smysl, že sice podle úsudku
lidí obyčejných zevnitřkem se řídících £. j.
Zidů Abrahama za otce židovského jenom
kladoucích všeotectví jeho se nespatřuje, ale
že jím obecným otcem Zidův i pohanův jest
Abraham přeď Bohem, v očích Božích, v Ú
sudku Božím, a sice skrze véru,jak předeslal
ap. a jak nyní opětuje slovem: před Bohem,
jemuž uvěřil hodlaje o povaze víry té místněji
pojednati. Slova před Bohem tedy mohou se
vázati buď se slovem otcem mnoha národů
učiněn jest Abraham tehdá, když stál před
Bohem a slovům Božím uvěřil,aneb se táhnou
slova před Bohem kv.16. a Abraham se otcem
všech jmenuje před Bohem t.j. dle vůle Boží;
ještě jiní slova před Bohem slyší ve smyslu
podle Boha, podle vzoru Božího t. j. tak po
všechně a duchovně. AlePavel dokládá ještě
o Bohu, jenž oživuje mrtvé a volá to co nená
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PV,
jako by bylo, a slovy těmi líčí pohnutku, za
kterou věřil Abraham, totiž všemohútnost B.,
která jak v Abrahamovi, tak i při potomcích
jeho povinna býti podkladem víry.

Bůh z Abrahama zmrtvělého AaZa
mřelého již téměř a ku plození nesta
tečného život vyvolal, an z něho potomstvu
nesčíslnému vyjíti dal a tudy to v bytí při
volal, čeho dříve nebylo, takto všemohoucnost
svoji osvědče. Všemohutnost ta v oživování
lidí podle duše mrtvých a ve stvořování ži
vota nového se při ospravedlňování skrze víru
objevuje a prokazuje; víra Abrahamovav slib
jemu učiněný spoléhala na té všemocnosti B.,
a víra křesťanů o toutéž ideu se opírati má,
ana hlavitá část víry jest vzkříšeníPáně. Vše
obecně mluví ap., aniž dobře se mrtví o Zidech
a nejsoucí o pohanech vykládají. Volati jest
toli co stvořiti, v bytí uvésti Jes. 41, 4. 48,
13. Sap. 11, 25. a bytí, jež B. vyvedl jest i
tělesné, an potomstvo dal Abrahamovi,i du
chovní, an lidstvo obrozeno, obnoveno a obtvo
řeno bylo. Z toho béře ap. námětek o po
vaze víry Abrahamovy se rozprostraniti, an
vece 0 něm:

18. Jenž proti naději v naději uvěřil,
že bude otcem mnohých národův podle
toho, cožřečeno jemu : Tak bude símětvé
19. a neochabl u víře aniž hleděl na tělo
své umrtvené již téměř stoletým jsa, ani
na umrtvený život Sářin, 20. o zaslíbe
ní též Božím nerozpáčel se nevěrou, ale
vzmohl se věrou daje chválu Bohu, 21.
dokona ujištěn jsa, že cožkoli slíbil, mocen
jest 1 učiniti. 22. Protož také počteno
jemu k spravedlnosti.

Opisuje povahu víry Abrahamovy za
vzor ji vystaviti hodlaje. Taková byla víra
toho všeobecného praotce, dí ap., tak všecko
přesahovala, takové výše dosáhla a tak ho
rovala, že uvěřil proti nadějí t. j. kdež podle
přírody ničeho se nadíti nebylo, kdež všecko
naději poráželo a veškery okoličnosti zámluvu
Boží co nemožnou prokazovaly, proti naději
uvěřil v naději Bohem sobě dané, v kteréž
se ustavil co na nějaké osnově. Veškerá ta
naděje, ve kteréž uvěřil, byla z Boha, byla
nadpřírodna a ovšem nepodobna a všemu na
dání lidskému protivna. Podle přírody ne
možno se zdálo, aby mohl býti otcem po
tomstva jak hvězdy na nebi a písek na moři,
a Abraham té nepodobnosti dobře povědom
byl Gen. 17,17. Padl Abraham na zemuslyšev
zaslíbení o synu Izákovi ze Sáry se mu na
rodit) majícím, a řekl v srdci svém: zdali
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stoletému narodí se syn a Sára devadesátiletá
porodí? Předmět víry jeho naznačuje ap. slovy,
že bude otcem mnoha národů, k tomu zajisté
byla obrácena víra jeho a k tomu se vzta
hovala; nad to ještě ku potvrzení toho, že
zámluva Boží mnohých národů se týkala, do
kládá se písma sv. Gen. 15, 5. Takto bude
plémě tvoje; zkrátka jenom dotýká toho místa
jakožto povšechně známého a zůstavuje do
plniti výrok: Tak bude símě tvé, jak hvězdy
nebeské a jak písek mořský,což někteří exem
plárové řečtí a některá přeložení skutečně
přičiňují. Aniž ochábl věrou, vyličuje dále
apoštol víru Abrahamovu, nevrtkal se, nevi
klal se ve víře, neoslabovala víra jeho, ne
mizela, nebyla jenom výplyvem nějakého oka
mžitého nadchnutí, nébrž vytrvala, a ostála
i obdržela proti všelikým námitkám nemož
nosti tuto se naskytajícím. To pak činí šle
chetnost lidské duše, když ničím se másti
nedává v dobru a věcí božských k měřidlu
zemskému nepotahuje. Proto, pro to neo
chábnutí víry a pro víry té ustavičnoujarost
stalo se, že nepatřil na sešlost a vetchost
tělu svého, z jakého popatření pochybenství
by bylo povstati mohlo, aniž také nasešlost,
neplatnost, vetchost, zamřelost a zmrtvělost
útroby Sařiny. Byl tehdá téměř sto let stár,
t. j. měl devadesát devět let. Gen. 17, 17.
Sára pak byla devadesátiletá. Později sice
Abrahamovi ještě z Ketury děti se narodily,
ale to šlo tím, že podivnou mocí Boží plodi
vost mu obnovena byla. Gen. 25, 1.

Leč ap. ještě důrazněji pevnost a od
hodlanost víry Abrahamovy předočnuje, an
dí: O zaslíbení Božím také se nerozpáčel, ne
pochyboval, nerozmýšlel se. Místo spojky
také čte se v ř. t. ale, a hledí ta protikladná
částice k zamřelosti Abrahamově a Sařině,
na nížto zhola nic neohlédaje se Abraham
takovou jistotou pojímal záslib Boží, že nic
nepochyboval nedověrou činevěrou aneb v ne
věře, nevěru totiž připustiv. Pochybnost a
nedověra či nevěra se vespolek pojí a jedna
druhou stojí; nevěra stav líčí, ve kterém se
pochybenství zrozuje. Nerozpáčel se, nébrž
nadto posilnil, stužil, ozmohl se u víře či vě
rou, vzrostl a prospěl v ní a co mohlo mu
býti k seslabení víry, to jemu sloužiti mu
selo k utužení jejímu. Slova jeho: Domní
váš-li se, že stoletému narodí se syn a Sára
devadesátiletá porodí? Gen. 17, 17., jak jsme
již toho dotkli, vyšla z úst jeho podivením
a tím spůsobem, jakým blahosl. Panna pra
vila: Kterak věci ty se stanou Lnc. 1, 34.
a poněvadž takových milostí se nehodným
býti pokládal. A touto měrou dal chválu
či dal čest Bohu. Bohu chválu dáti či vzdáti
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často se v písmě čte (Jos. 7, 19. I. Reg. 6,
5. Jo. 7, 19. 9, 24. ap. 12, 23.), a značí
úctu k Bohu prosloviti a tu B. vlastnost
uznati, která se v jisté okolnosti projevuje.
Na našem místě, jak na oce jest, jeví se
všemohútnost Boží, a té čest a chválu dal
Abraham, vyznaje, že ovšem možno jest jí,
ze smrti Život vyvésti. Viděti, že víra jest
spůsob a hlavitý spůsob úcty Bohu prokazo
vané, a jest netoliko základ a osnova života
duchovního, nébrž spolu první výkon nábož
nosti. Jakož 1, 21. nedávání úcty a pocty
povinné Bohu za sebou odeznání Boha a ne
mravnost táhne, tak naproti tomu dávání
Bohu slušné pocty nábožnost, poznání B. a
mravnost posiluje a ovšem dáním úcty té
Bohu Abraham v svatosti života se výšeji
povznesl. Ostatně vzdání chvály B. a utu
žení víry u Abrahama v jeden děj splývají
a aoristické příčestí značí současné jednání
s určitým časoslovem také v aoristu polože
ným. Ze ale Abraham tak vzmohl se vě
rou, to se stalo, jak vece dále ap., že byl
dokona tím ujištěn, že Bůh ovšem může co
přislíbil učiniti.

Dokonav důvodění své sbírá apoštol vý
sledky a vrací se k hlavité větě v 3. proje
vené, an dí: Proto také přičtenojemu ku spra
vedlnosti t. j. přičtena víra ta jeho, takovou
jsouc, tak výtečnou a bezvýminečnou ku spra
vedlnosti, čili pro takovou povahu víry své
Abr. ospravedlněn jest. Slova proto také
veliký mají dosah, nebyla víra ta jeho mrtvá,
odloučena od skutku, nébrž veškery ctnosti
v sobě zahrnovala, uznání své nestateče v.
3, 5., uznání pravdomluvnosti a všemohút
nosti B. v. 17. nn., odevzdání se Bohu, pro
hlédání k jeho cti a chvále 20. a podrobení
vlastní vůle. Tyto vlastnosti dávaly víře
Abrahamově moc ospravedlňující. —

Ale proč ap. tak dlouho trval při vyli
čování víry Abrahamovy? Příčinu toho vá
žiti můžeme ze slov téhož ap., nebo sám
tudíž dokládá:

23. Není pak napsáno toliko pro
něho, že počteno jest jemu ke sprave
dlnosti, 24. nébrž také pro nás, jimž
počteno bude (k spravedlnosti), věříme-li
v toho, jenžto vzkřísil Jesu Krista Pána
našeho z mrtvých, 25. který vydán jest
pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro
ospravedlnění naše.

Již výšeji 11. 16. v. mluviv o Abraha
mově otcovství naskytal tu myšlénku, že co
se 6 Abrahamem dálo v obrazu, předvěstně
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a typicky se dálo a že tudy, kdo ospravedl
nění hledají, jedině věrou ho dosáhnouti mo
hou. Apoštol ale touže pravdu pro veledů
ležitost její a pro hlubší vtištění jí do myslí
ku konci znovu pronáší a praví, že při kaž
dém člověku týž děj a týž spůsob osprave
dlnění se věčitě opakovati povinen. Nej
příze a nejblíže slova písma sv. na místech
dotčených (v Gen. 15. 17. 22.) odnášejí se
k Abrahamovi; ale Duch sv. záměrem a
účelem při spisování oněch míst od Mojžíše
spolu prohlédal k budoucnosti, aby pro ve
škery časy norma a pravidlo se vystavilo a
výminky projádřily se, jak a kterak lidé 0
spravedlnění před Bohem dosahovati budou
I. Cor. 10, 11. 9, 10. Očekávali bychom,
že vesměs o víře Či o věření. co výmince a
osnově spravedlnosti mluviti bude; ale apo
štol místněji mluví o věření v Boha vzkří
sitele z mrtvých Krista Pána našeho, dílem
pro podobnost s tím, co pravil o Abraha
movi, dílem že vzkříšení Páné hlavitý člá
nek a jako soujem víry naší jest 1,4., dílem
že táž Boží všemohútnost při z mrtvých
vstání Páně se nejvíce spatřovala, obzvláště
ale, že vzkříšení Páně netoliko naobrazuje
duchovní lidstva oživení t. j. ospravedlnění,
nébrž také téhož obrodu duchovního osnovou
a příčinou a prostředkem jest, jak hned v.
25. se praví. Vecet: Jenž (Kristus) vydán
jest pro hříchy naše a vstal pro ospravedl.
nění naše. Vydán byl Kristus v přebolest
nou smrt od Otce Jo. 3, 10., aby svět s
sebou smířil 2. Cor. 5, 18. nn. a Aříchynaše
shladil 3, 25. Shlazení a odpuštění hříchů
jest záporná či negativná strana ospravedl
nění našeho; druhá stránka jeho jest posvěta
naše a tato posvěta se rozumí slovem ospra
vedlnění, když dí ap.: vstal pro ospravedl
nění naše, ač jiní slovem tím obojí stránku
zahrnují. Oživení, mravné obnovení připi
suje se v písmě Kristovu vzkříšení, odpu

řičí smrti jeho, Ef. 2, 5.
Col. 2, 12. 3, 1. nn. Oživení to P. odnáší
ku vzkříšení Páně co příčině, poněvadž to
vzkříšení spojené s nanebevstoupením Páně
bylo výminkou seslání Ducha sv., jímž ta
obnova se v útrobách lidských vykonává.
Jo. 16, 7. Tit. 3, 5. nn. Smrti Páně potřeba
bylo, aby smrt naše zmařena a zničena byla,
vzkříšení jeho se vymáhalo, abychom také
my k životu povstali, níže 6, 4. 7, 4. Sv.
Tomáš Ag. píše: Vzkříšení Páně není zá
služnou příčinou vzkřesu našeho, ale jest
působivou a příkladnou příčinou jeho. Pů
sobivou sice, jelikož člověckost Kristova,
dle níž vstal, jest nástrojem božství jeho a
v moci té působí. Ale i příkladnou příčinou
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jest, nebo vzkříšení Páně časem i důstojen- | později 9—11. se k tomu vrátiti hodlaje.
stvím předkuje.

S tím P. přestává obhájeti a vysvětlo
vati nauku 0 ospravedlnění skrze víru, teprv

Nyní ale přechází ku přednášení následkův
a plodův ospravedlnění toho.

Hlava V.

Vyčítá 1—11. ovoce ospravedlnění nám Kri
stem dobytého a 12—21. ukazuje, že nade
hřích Adamův, jímž celé člověčenstvo 0
hříšnělo, přehojně vyniká milost Kristova,
kterou se spravedlivými stáváme,

1. Ospravedlněni tedy jsouce z ví
ry pokoj mějme u Boha skrze Pána na
šeho Ježíše Krista, 2. skrze něhož 1
máme přístup věrou k milosti té, ve
kteréž stojíme a honosíme se nadějí
slávy synů Božích. 3. A netoliko to,
ale také honosíme se souženími, vědou
ce, že soužení trpělivost působí, 4. trpě
livost pak zkušení, zkušení pak naději;
5. naděje ale nezahanbuje, poněvadž lá
ska Boží rozlita jest v srdcích našich
skrze Ducha svatého, jenž dán jest nám.
6. Nebo proč Kristus, když jsme ještě
mdlí byli, časem svým za bezbožné u
mřel? 7. Sotva zajisté za spravedlivého
kdo umírá, za dobrého snad by někdo
se odvážil umřít. 8. Dokazuje pak
lásky své Bůh k nám, že, poněvadž
když jsme ještě hříšníci byli, časem
svým, 9. Kristus za nás umřel; mno
hem tedy více nyní ospravedlněni jsouce
krví jeho, zachování budeme od hněvu
skrze něho. 10. Nebo jestli nepřátelé
byvše, smíření jsme s Bohem skrze smrt
Syna jeho, mnohem více smíření jsouce
spasení budeme životem jeho. 11. A
netoliko to, ale též chlubíme se Bohem
skrze Pána našeho Ježíše Krista, skrze
něbožto jsme nyní smíření došli.

Ovoce a blažené účinky naseho skrze
víru ospravedlnění vynořuje Pavel, jak jsme
toho ku konci předešlé kapitoly dotkli,
účinky ty vyvodí z toho, co byl předeslal o
našem z víry ospravedlnění, proto užívá čá
stice čedy. První ovoce toho ospravedlnění
jest pokoj s Bohem, Pokoj stojí naproti hněvu

Božímu, © němž 4, 15. a hned níže 5, 9.
10. mluví. Skrze hřích nepřátely B. učiněni
a tudy pokutám podrobeni jsme Col. 1, 21.
Ef. 2, 3. Ten poměr již nyní po přijatém
skrze Krista ospravedlnění se docela pro
měnil a my teď místo hněvu máme pokojs
Bohem. Pokoj značí netoliko oproštění a
zbavení hněvu B. a pomsty Boží, nébrž 0
páčný stav toho, totiž přízeň a lásku B. a
spolu povědomí blaženého stavu toho přízně
a lásky té. Té bláhy se nám dostává skrze
zásluhy dobyté smrtí Pana našeho J. Kr.,
jenž jest Ef. 2, 14. pokojem naším, t. j. dár
cem, zjednatelem, zaslužitelem pokoje na
šeho s B. Dvoje čtení, které se tu nalezá,
mějme a máme pokoj s B., na jedno vychodí
a stejný řine smysl. Čtení mějme parane
tické jest povahy a mnozí je také takto vy
kládají: již nehřešme, již v stopách vetcho
sti nechoďme aniž mějme půtky s Bohem.
Leč právem vykladači jiní za to mají, že
jako tam 3, 4. imperativ má význam indi
kativu, jejž toliko ztužuje, tak také na na
Šem místě mějme stojí m. máme, v týž smysl
jenom pro živější vytčení té myšlénky. O
pokoji dotč. vece sv. Leo (5. 6. nat.): „Ve
škeren svět ve zlu se nalezá, a zdálohamťa
úklady ďábla a poslův jeho tam směřuje se,
aby člověka, jenž po svrchovaných věcech se
snaží, buď protivenstvé odstrašila aneb štěstí
porušilo. Leč větší jest ten, jenž v nás jest,
než ten, jenž jest proti nám a těm, jenž po
koj s Bohem mají, žádně svízelovéškoditi ne
mohou. Nebo Bůh za nás boje dokoná, on,
jenž dal chtění, dá i možení, abychom onen
jásot prorocký s plesáním říkal: Bůh jest
osvěta má a spása moje, koho se báti budu?
Bůh obrancem jest života mého, před kým se
budu třásti ?“

Co ale pokoj čen, ten stav smíru našeho

skrze něhož, Krista totiž, máme přístup k té
milosti, přišli jsme, mohli jsme se přiúčast
niti té milosti, v néž stojíme. Milost ta jest
ospravedlnění, jehož jsme skrze Krista došli,
stav ten blažený, do kterého se dostáváme'
skrze ospravedlnění, jenž veškery blahodary
křesťanstvem poskýtané zahrnuje. K blaho
darům těm Zlatoúst čítá osvětu mysli ku po
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znání Boha, posvětu srdce, pozdvižení sil
duše k božským věcem a t.d. Státiv milosti
značí stav a ovšem majetství a držení toho,
co milost s sebou obnáší. Značí spolu vy
trvalost, se kterou se v milosti té udržovati
máme, ničím se zviklati a odšinouti neda
douce; jsme zajisté proto postaveni do stavu
toho, abychom v něm vezdy stáli. Pokoj ten
ohledem příštího života, vece dále ap., nám
zjednává již tuto, že se věčné slávě těšiti
můžeme, ano že chlubíme, honosíme se nadějí
slávy synů Božích. Věta ta souřadnájest větě
prvé, verše prvého: pokoj máme a honosíme
se t. j. jásáme, plesáme a předmět plesání
toho jest naděje slávy věčné; naděje k bu
doucnu sice zří, ale radosti z níjiž tuto okou
šíme a proto plesáme. Jiní mají naději za
důvod plesání a kladou podle toho: honosíme
se v naději slávou aneb honosíme se t. j.
plesáme pro naději slávy B., což nemnoho
jest odchodno. Slávou rozumí se věčné bla
hoslavenství v nebi připravené všem těm,jenž
skrze Krista ospravedlněni jsouce stali sesyny
Božími Jo. 1, 12. Recký text prostě čte slávou
Boží t. j. slávou od Boha pochodilou a stro
jenou 1, 17.3, 22., beov zajisté genit. původu
jest. Trojí věc v těch třech vv.klade apoštol
ohledně trojího rozdělení času: ohledem mi
nulosti pokoj, ohledem přítomnosti stav mi
losti, ohledem budoucnosti naději slávy věčné.
Ale nejsou to jediná dobrodiní, nébrž větších
se nám dostáváještě, jak ap. stupnovaně vece:
Netolbiko to, nébrž honoséme se také souženému.
Slovo honosíme se mohlo se vypustiti, po
něvadž se ze předešlé věty přimysliti dá, ale
ap. opětně je klade pro důraznější vytčení
myšlénky své. Naděje slávy věčné může u
člověka plesání vzbuditi; ale že také sou
žení, útiskové, svízelové a pronásledování, jež
tu ozláště na mysli má ap., podnět a námě
tek ku plesání dáti mohou, v tom vznešenost
a ušlechtilost mysli křesťanské ozvláště se
ozračuje. Důvod plesání toho jest, jak jinde
doličuje, že se stáváme druhové a společníci
strastí a útrap Kristových 8, 17. 2. Col. 1,
24. Tuto ale na našem místě dává příčinu
plesání toho slovy vědouce, že soužení působí
trpělivost, trpělivost zkušení, zkušená naději;
trojí věc stupňováním klade co trojí příčinu,
pro kterou křesťané ve svízelích plesají. Sou
žení jest základ, naděje věčné spásy jest
účel, trpělivost a zkušení jsou prostředníčle
nové, jimiž a jako průchodiště, kterýmž sou
žení k oné naději vede a skrze které pro
jíti musí. Soužení, vece ap., působí trpělivost,
působí t. j. dává námětek a příležitost, aby
si člověk ctnost trpělivosti získal. Trpělivost
značí toli co vytrvalost stálost, kterou člověk

09

si osobiti a osvojiti může a ovšemmá,stálost
ničím se nedati zviklati od přijaté vírya od
života víře té přiměřeného.

Tou pak vytrvalostí zkušen, osvědčen a
upravděn bývá člověk čili vytrvalost ta pů
sobí zkušení t. j. osvědčení, ujistilost, osvěd
čilost, že již nic nás od víry a ctnosti ne
odvede. Jiným pořádkem kladou se dvě ta
slova Fil. 2, 22. Jac. 1, 4. Kdež ale takový
dokonalý stav nezvratně se nalezá, tam vzniká
naděje t.j. tam naděje věčné spásy vrchu
svého dochází, upevněna, ujištěna a ubezpe
čena bývá, neboť naděje již předcházela. Na
děje tedy jak viděti v 2. a 4 hned na Za
čátku na milosti a darech B. spoléhá, avšak
ujištěna, upevněna a opravděna býti musí
všelikými ctnostmi. Sv. Bern. (5. 17. in ps.
90.) vece: V souženích naděje slávy ano sláva
sama se obsahuje jako plod v jádru neb se
menu. Lépe jest pro mne, souženu býti,
jsi-li jen se mnou Bože, nežli bez Tebe
královati; lépe Tebe v souženích objímati
a obtouleti, nežli bez Tebe v nebesích býti.
Nebo což mi bez Tebe jsou nebesa? Proti
venstvím, vece Aug., navštěvuje Bůh pout
níka člověka, aby stáj světa toho neměl za
nebeský domov. Jako ptáci sveřepí krotnou
klecí a sveřepí koně uzdou, tak člověk spro
stěn bývá náruživosti souženími. Ke slovu
působě, činí, dělá, přimítají středověcí vykla
dači, že soužení jest jako ustavičná oratelka
a vzdělavatelkyně,která půdu útroby lidské ob
dělává, jako Adam ráj vzdělávati a ostříhati
měl Gen. 2, 15. Leč vratme se k té, jenž
ctnostmi dotčenými upevňuje se naděje.

Naděje, vece ap., nezahanbuje t.j. m.ná
sledku kladouc příčinu, neklamá, jak se stává
při naději a důvěře v lidi položené, kdež ty
týž ošálení byvše se stydíme a rdíti se mu
síme, nébrž naděje v Bohu položená vezdy
jistá a bezpečná jest a jistě uskuteční a vy
plní se. Tudy vece Ž. 90, 9.: Ty Bože jsi
naděje má, nejvýše jsi položil útočiště svoje,
tak že nepřítel žádný ho nepodvrátí. Zeale
skutečně se vyplní ta naděje, toho důvod mají
vykoupenci v samých sobě, ana vrozlitájest
láska B. v srdcích skrze Ducha sv. Ale jaká
láska Boží? Jest to láska od Boha k nám
aneb láska naše k Bohu? čili jest genitivGeo%© Dei,Bohagenitivpředmětuanebo-li
genitiv podmětu? Otázku tu již Origenes
přetřásal, ač jí nerozhodnul. Mnozí domní
vají se, že o lásce naší k Bohu řečjest, po
něvadž ap. prý chce udati, jakou měrou do
tčené ctnosti (vytrvalost atd.) skrze útisky a
protivenství vznikají t. láskou naší k B., dále
že o ctnostech člověka a ne o vlastnostech B.
prý mluví a že posléz slovo rozlévá Se, 702
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hta jest takového smyslu nutně vymáhá. A
však přese všechny důvody ony spojitost s
násl. vv., v nichž 0 lásce Boží k nám řeč
jest, celé důvodění apoštolovo a posléze ta
okolnost, že láska B. k nám lásku naši k.
předchází Jo. 4, 10., to všecko mocně toho
vymáhá, genitiv 9s00 míti za genitiv pod
mětu a původu a lásku B. k nám rozuměti
jak to zvláštně sv. Chrysostom činí, Ta láska
tedy Boha k nám rozlitá v srdcích našich jest
nám rukojmím, že druhdy co synové jeho v
Kristu zrození věčné slávy dojdeme. 8, 11.
Rozlita jest, vece ap., nedí: dána, nébrž roz
lita, hojně a štědře jí Bůh uděluje a vylévá
jako proudem; mnamykátu spolu na křest
sv. Ez. 36, 25. Joa. 7, 39. V písmu svatém
nenečasto slovo to přichází Joel. 3, 1. Act.
2, 17. Fil. 3, 6. Do srdcédo útroby co středu
veškerých mohútností ducha našeho skrze
Ducha sv. jakožto dárce prostředníka vší
milosti a jakožto věčnou pralásku. On pak
netoliko v nás lásku tu B. vlévá, nébrž sám
se nám dává a v nás co v domě a chrámě
svém se ubytuje 8, 11. 2. Cor. 13, 13. Proto
vece ap. jenž dán jest nám a jenž potom
vyvodí veškery ctnosti křesťanského života
v nás a jim pečeť nadpřirozenou, a ovšem
tudy hodnotu zásluh vtlačuje. Při dálším
postupném počínání té lásky se stav bláhy
odtad jdoucí a ovšem pučící se odtad láska |
vzájemná vyvinují. Z toho pak jde, že po
něvadž podstatná láska v nás bytuje, spra
vedlnost Kristem zjednaná také bytedlně v
nás přebývá a netoliko se jenom vněšně nám
přičítá. A sv. Aug. právem ještě dokládá,
že z ubytování se Ducha sv. a z vylití lá
sky B. v nás jde ona lehkost, o níž mluví
sv. Jan, že příkazové B. lehci jsou. I. Jo.
5, 3. Mt. 11, 30.

Netoliko pak rozlitá od Boha v nás lá
ska, nébrž také především smrt Kristova
co vrch všeliké lásky B. nás o věčné slávě
ubezpečuje. A to jest, k čemu nyní přechází
ap., an táže se: Nebo proč Kristus, an jsme
mdlé byli, časem svým za nás umřel? Tak
čteme s Vulgátou; text ř. čte kladně bez
otázky: Když jsme zajisté ještě mdlí byli,
umřel Kristus atd. Rozdílu to ve smyslu
nečiní a celý rozdíl na vazbě spoléhá, tu i
tam béře důvod ap. od většího k menšímu:
jestli že Bůh dal z lásky za nás Syna ten
kráte, když jsme nepřátelé jeho byli, tím
jistěji nyní, když jsme se skrze Krista přá
tely jeho stali, nás všemi dary nám slíbe
nými obmyslí. Dálejších různot textu mlče
ním můžeme pominouti, jichžto sice tu ne
málo jest v originálu řeckém, jenž ale smy
slu nedosahují; bez mála — to ještě přidá

váme — četl latiník 77 m. nynějšího začátku
šru; aneb četl eisrí jak fg, čtou. Čtení řecké
nynější přítrudno a přítvrdo jest, a proto
bez mála se někteří opisci proměny v něm
podjímali. Přichází čtení to u sv. Chrysost.
ano již u Origena. Kristus umřel za nás,
když jsme ještě neduživí či mdlí byli, mdlobu
rozuměj duchovní, neduh duše a tudy neje
nom nestateč k činění dobra, nébrž také stav
hříšnosti. Souznačno jest slovu neďužtví slovo
bezbožní; leč rozdíl jest ten, že slovo nedu
živi zří ku potřebám více, slovo bezbožni
více k nehodnosti. Spolu sv. Pavel skrovněle
a ztenčovaně píše m. tyrdšího výrazu raději
lahodnějšího užívaje. Časem svým umřel Kr.
t. j. časem od Otce ustanoveným. L Tim,
2, 6. 6, 15. Tit. 1, 3. Za bezbožné t. j. ne
toliko pro bezbožné, k jich dobru, k jich
spáse, nébrž také za nět. j. místo nich, ná
městnou smrtí umřel za bezbožné lidstvo 2.
Cor. 5, 14. Gal. 3, 13. Tak dí sv. Klem.
Rím. 1. Cor. 49: Z lásky přijal nás Hospo
din, z lásky vydal Kristus krev svou za nás,
dal tělo své za tělo naše, krev svou za krev
naši. A list k Diogn. 9.: Když přibyla doba,
dal Bůh vlastního Syna výplatou za násatd.
Tuto nesmírnou lásku zvelebuje ap. hned v
násl. slov. v. 7. Sotva zajisté za spravedlivého
kdo umírá, za dobrého snad by někdo umříti
se odvážil. Smysl lehko dostupen jest, vů
bec a vesměs-lt jenom k důvodnění apoštola
prohlídáme; nechce zajisté jiného říci leč:
ješto sotva kdo za spravedlivce smrt pod
stoupí, ovšem tím patrnější láska se jeví,
že syn B. za bezbožníky umřel. Ale vazba
slov a nad to vzájemné jich k sobě odná
šení těžkým činí verš sedmý. Spravedlivý a
dobrý nejlépe o lidech se slyší, jak již pře
ložení naše ukazuje. Ale slova ta: sprave
dlivý a dobrý, zdali stejného jsou významu,
tak že váha věty spoléhá na slovech sotva
a snad a věta druhá by opravou byla sady
prvější. Tu by byl smysl na tento spůsob:
S těžkem kdo za člověka spravedlivého smrť
podstoupí, s ťěžkem, pravím, nebo možná
ovšem věc jest, aby někdo za člověka ctnost
ného smrť podnikal, ana historie toho do
svědčuje: ale to věc neslýchaná jest, aby
někdo umřel za nepřítele atd. Avšak lépe
jiní slova dobrý a spravedlivý za různosmy
slá berou a důvodění apoštolovo za stupňo
vání kladou. Za spravedlivého, ač by se
všemi skvěl ctnostmi, sotva se někdo smrti
odváží, nebo ač by mu vážnost a úctu pro
kazovati se přinucena viděl, přece ještě ho
to ku podniknutí za něho smrti nepodnítí.
Ale za dobré t. j. za dobrodince snad by ně
kdo umřel, vděčnost ovšem té výše dojíti
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může, že se místo něho ve smrť vydá. Při
léhá výklad ten více k významům slov a
místa Reg. 28, 15. Z. 72, 1. a Gal. 5, 22.
a jiná svědčí, že dobrý toli druhdy co do
brodějný znamená; neméně sličně se k ná
sled. verši váže, kdež ap. dí: Dokazuje pak
B. svou lásku k nám, že Kristus, an jsme
hříšnáci byli, za nás umřel, Dokazuje, dí,
nedí dokázal, poněvadž ač Kristus jednou
zemřel, blažení následkové smrti jeho usta
vičně trvají a ješto vezdy nové a nové člo
věčenstvo se rodí, každému Kristova ta láska
jako znova se dokazuje. To jest výše, hloub
a šíř lásky B., že Kristus za hříšníky a tudy
za nepřátely umřel, čehož nikdy neslýcháno,
a COŽanl na mysl netanulo žádnému smrtel
níkovi.

Časem svým klade text lat. t.j. tenkrát,
když hříchové nejvýše vystoupili a nepřátel
ství to lidské proti Bohu horovalo; avšak slov
těch v řeckém textu není. Přítel za přítele,
Jonathan za Davida 2. Reg. 19, 20. Damon
za Pythia, Nisus za Euryala Vireg. aen. 9,
179.an., otec zasyna, omilostněnec za dobro
dince v nebezpečenství se vydávají; ale aby
někdo za zlé vrahy smrt podnikal, to důkaz
neslýchané, nevídané lásky jest. Láska se
nese za tím, co milování jest hodno; na člo
věčenstvu, když B. dokázal lásky své k němu
Syna vydav, nic nebylo, co by lásky vymá
hati mohlo. Břidko bylo, nemoudro bylo,
nuzno, sníženo, mizerno, Ale u Boha se láska
neosnuje na nějaké vlastnosti předmětu lásky,
nébrž na samé všelásce Boží neobsáhlé ani
světem ani nebem; a tudy břidké a hříchy
obřidlé, nemoudré, nuzné, opovržené neto
liko zamiloval, nébrž i smrt za ně podstou
pil, ano smrt nejohavnější za ně podnikl.

Vylíčiv tu nepostihlou Boží k nám lásku,
již přechází k té, jenž odtad pro nás plyne,
doufánlivosti. Základ dalšího dovozování po
ložil již v 8. totiž lásku B. k nepřátelům, i
odvětuje z ní: Jestli nám nepřátelům svým
B. takové lásky propůjčil, tedy ovšem nyní,
an jsme se stali přáteli jeho, spásy věčné za
pomoci jeho dostihneme. Praví an jsme 0
spravedlnění krví jeho t.j.3,20. krvavou smrtí
jeho. Očekávali bychomtaké výminku se strany
člověka, víru, leč té P. nedokládá a viděti,
že ap. náš ne všady všecko praví, a že zje
dnoho nebo druhého výroku jeho odloučeně
od druhých, nad to pak odloučeně od pra
vého výkladu církve ničeho odváděti nesluší.
Uchováni, praví, či ostřežení,obráněni budeme
hněvu, pokut a trestův světa budoucího. Se
strany záporné považuje tu spásu naši; od
pustil nám nepřátelům, odpustí nám tím spíše,
an nás svými přátely učinil, a tudy nám dá

milost, abychom v dobru vytrvati mohli. Pro
důraznější vytknutí a světlejší ozračení ap.
ještě jednou klade touže myšlénku, an vece:

Nebo (částice výkladná) jestli nepřátelé
byvše smíření jsme byli s Bohem skrze smrt
Syna jeho, mnohem více smíření jsouce, spa
sent budeme životem jeho. Slovo nepřátelé ztí
ku slovu Aříšníc? v. 8, slovo sméřené odpovídá
slovu ospravedlnění v. 9. Smrť Syna odnáší
se k slovu krev Kristova, v. 9. aslova životem
Jeho kladou se naproti smrti a krvi Kr. v.
9. 10. Zivot Kristův, jest život jeho oslavený
v nebesích, podle kterého Života ustavičně
s námi jest, nám ku pomoci přispívá, nás
sílí a utužuje milostmi svými, abychom ob
držené ospravedlnění bezpečně zachovali ; níže
8, 34. praví, že ustavičně se za nás přimlouvá.
Jestli že Kr., dí ap., za nás umřel a nás s
Bohem smířil, mnohem více nyní an žije v
slávě a veškerá moc jemu dána, dokoná dílo
spásynaší. Leč ap. stupňuje výšještě an po
kračuje: Netoliko to, t. j. netoliko oproštění a
ostřeženi budeme hněvu B., smíření s Bohem
a spásy věčné účastní, nébrž také chlubímese
Bohem t. j. chlubíme a honosíme se, Boha
míti za Otce, přítele, ochrance, v kteréžto
úzké a blažené stoupenstvo jsme s B. vešli
skrze Krista Pána, na jehožto nás s B. smí
ření všecko záleží. Látka honosení našeho,
vece Chrysost., jest, že nás Bůh netoliko
spasil, ale že nás spasil skrze jednorozeného
Syna svého a nad to že to učinil skrze krev
jeho, to nám tisícero korun k velebení sebe
plete. Dokládá nyní po přibytí Krista na
zemi tuto, stojí částice ta proti předešlé čá
stici ještě ©. 8. v. Když jsme neduželi, když
jsme ještě hříšni byli. Stav ten pominul nyní
a nastala doba spásy.

h MA
Tyto dvě doby hříšnosti aspásy apoštol

v původech jejich Adamu a Knstu v násl.
vy. porovnává, aby poslední dobu,spásy totiž,
tím více objasnil. Tím P. vniká v počátky
veškerého dějinstva podle dvojího směrujeho,
jednoho, jak se lidstvo od Boha odvrátilo a
druhého, jak smilováním B. opět k návratu
na Cestu spásy uvedeno bylo a ukazuje, že
mocnost milosti dané Kristem v druhé době
mnohem předčí nade všechnu nepravost Ada
mem uvedenou. Přistupujeme tu k hlavité
nauce víry naší:

12. Protož jako skrze jednoho člo
věka hřích na ten svět vešel a skrze
hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt
přešla, v němž všickni zhřešili, 13, Až
do zákona zajisté hřích byl na světě,
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ale hřích se nepřičítal, an zákona nebylo.
14. Ale kralovala smrt od Adama až
do Mojžíše také nad těmi, jenž nezhře
šili ku podobnosti přestoupení Adamova,
kterýž jest proobraz budoucího. 15. Ale
ne jako hřích tak i dar, nebo jestli je
diného hříchem mnozí umřeli, mnohem
více milost Boží a dar milostí jednoho
člověka Jesu Krista na mnohé se roz
hojnila. 16. A ne jako skrze jednoho
hřích, tak i dar; soud zajisté z jednoho
k odsouzení, dar (milost) ale ze mnohých
úpadů k ospravedlnění. 17. Nebo jest
liže jednoho úpadem smrt kralovala skrze
jednoho, mnohem více ti, jenž hojnost
milosti a daru a spravedlnosti přijímají,
v životě kralovati budou skrze jednoho
Jesu Kr. 18. Protož jako skrze úpad
jednoho (přišlo) na všecky lidi k odsou
zení, tak i skrze spravedlnost jednoho
na všechny lidi k ospravedlnění života.
19. Nebo jako skrze neposlušenství je
dnobo člověka hříšnými stali se mnozí,
tak i skrze poslušenství jednoho spra
vedlivými stanou se mnozí. 20. Zákon
pak podešel. aby se rozmnožil úpad (hřích) ;
kde ale se rozmnožil hřích, nad to roz
hojnila se milost, 21. aby jako kraloval
hřích k smrti, tak i milost kralovala skrze
spravedlnost kživotu věčnémuskrze Jesu
Krista Pána našeho.

Apoštol Krista s Adamem a stavů od
toho i od onoho uvedených mezi sebou po
rovnání připojuje k myšlénkám předešle pro
nešeným, a z nich je odvodí. Protož vece
t. j. proto poněvadž Kristus náměstnou smrtí
svou nás s Bohem smířil a účastenství ži
vota věčného nám zjednal, proto béhem týmže
docházíme spásy, jakým jsme došli zátraty.
Přotož jako počíná apoštol předvětu, ale kde
jest dověta? Kde skončuje porovnáníÍsvoje? |
Zdálo se některým, že hned v. 12. dověta ná
sleduje slovy: a tak na vše lidi smrt přešla.
Avšak domněnka ta zhola odporuje záměru
apoštola, jenž toho, jímž smrt ve svět vnikla,
porovnati hodlá s Tím, jenž spásu lidstvu
zjednal. Ještě hledanější jest výklad těch,
kteří myslí, že předvěta záleží z jednoho
slova protož, k němužse z předu doplňuje:
Jsme smíření došli skrze Krista tím spůsobem
jakož atd., aneb: protož takto se spásou
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skrze Jednoho se má, jak atd., ale jiní do
větu praví následovati v. 18., leč tomu se
příčí v. 15., kdež ap. částečnou nepříličnost
obojího poměru pronáší. Nelze tedy jinak
říci, leč že bezdovětně se řeč apoštolova
nese. Podle smyslu doslovuje ap. větu v
14. ku konci, kdež myšlénku projádřuje 0
Kristu, jehož výzorem byl Adam, a sloula
by dověta: tak to i jest naobrat s Kristem,
jehož náznakem jest Adam. Skrze jednoho
člověka, dí vesměs apoštol, v. 14. ale ho
jmenuje, že to byl Adam, jejžto na mysli
má. Přečin onen prvotný byl Adamovi a
Evě společen, a tudy jinde J. Tim. 2, 14.
2. Cor. 11, 3. se Evě připisuje, která co se
času týká dříve se zavésti dala; zde ale od
tahuje se ap. Evy a jediného Adama jmenuje,
poněvadžAdama jmenovati vymáhala parallela
s Kristem Pánem. Hřích uveden byl Adamem
na svět. Slova řeckého, jenž obyčejně naším
slovem hříchse překládá, ducozie, apoštoljiž
V širším, již v užším smysle užívá, a tudy
již různí, již nerůzní od slov úpadek čiúpad
zaoknrou« delictum a přestoupeníči přestupu.
IlaoaBucis přestupek jest přestoupení zákona
Božího, a chová v sobě znak formálný či
povahu podmětnou, prohlídát k příkazu. Ú
padem se bříšný čin označuje se strany
hmotné či věcné, ač ani toho rozdílu se
všady nešetří. Hříchem tedy rozumí ap.
buď vůbec a nejčastěji vědomé a dobrovolné
přestoupání zákona B., buď vědomý a do
brovolný přestupek, buď metonymicky hříš
nost či náklonnost k hříchu, druhdy také
hřích zosobňuje. Na našem místě považuje
hřích co princip, počátek, co vládnou příči
nu Adamovým úpadem na svět přišlou, v
lidstvu ustálenou, u každého člověka zako
řenilou, z prva jako přitlumenou, ale brzy
působící a jednotlivými přestupyse jevící.
Hřích, vece ap., přišel na svět t. J. na zemi,
co obydlí človéku přichystané a určené; svět
vůbec v širším smysle neslyší se, poněvadž
hřích vůbec skrze dábla na svět přišel, Sap.
2, 24., jenžto závistí puzen hříchu svého také
člověka přiúčastniti zaměřil. Přišel, počal
býti, bytovati, vládu ujal, na všecky potomky
Adamovy přešel a netoliko v člověčenstvu,
nébrž také v přírodě velikou proměnu spů
sobil 8, 20. Nezachoval člověk prvotného
Bohem uděleného a obzvláštními milostmi
posvěceného stavu a té, jenž na něho nále
žela, neobmezené k Bohu oddanosti a po
slušnosti, nébrž proti danému sobě příkazu
Božímu, jímž dotčené ctnosti osvědčiti měl,

| návodem zlocha se zpříčil, ideje vlastního
bytu svého se odřekl a odporem tím proti
Bohu také do sebe samého, do nižší stránky,
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odpor proti duchu, stránce vyšší 7, 21. při
vedl a té nižší stránce převahu a nadvahu
nad ducha spůsobil. Tímto Adamovým hří
chem vešla na svět smrt; smrt a hřích spo
lečně se kladou, následek a příčina, anoť
osten smrti hřích jest 1. Cor. 15, 56.

Ale co rozumí ap. skrze smrt? Smrti
dříve nebylo, než Adam zhřešil a nepatří
smrt ku přirozeným vývojům lidstva, nébrž
jest pokutou hříchu, an Bůh prvočlověka Sap.
2, 23. stvořil neporušitedlného a nesmrtedl
ného; tím se vylučují veškeré lženauky sta
rých i nových hloubatelův a mudrcův, kteří
jiného původu smrti dovídali se. Ap. na
našem místě ovšem smrť těla slyší, CO Coz
dělení duše od těla, ale otázka jest, co nadto
ještě více slovem tím rozuměti má se? Nebo
v písmě, jak z nejednoho místa nám vysvítá,
také smrtí sluje stav odloučenosti duše od
Boha, smrť duše, stav hříšnosti, zemřelost
mravná, a spojená Sní rozervanost, 7, 10. 2
Cor. 3, 6. 7. Ef. 2, 1. 5. atd. a kromě toho
jest smrt věčná čili věčné neblaženství 2 Cor.
2, 15. 16. Ap. 20, 14. smrt druhá. Apoštol
tytýž veškery tři pojmy zdá se spojuje, an
také třetí druhým a oba tyto prvým se pod
minují. Ale na našem místě-liž také všecky
tři stránky zahrnuje? Nejedným rozcestím
se tu vykladatelé rozcházejí a jiní o smrti
tělesné, jiní o duchovní, jiní o věčné toliko,
jiní o dvou, jiní o všech třech smrtech vy
kládají. Jisto, že o smrti tělesné mluví,
ješto prohlídá ku Gen. 2. a. 3., kdež se o
přestupku Adamově a o smrti co následku
toho přestoupení jedná a ovšem smrt nej
blíže tělesná rozumí. Leč tělesná smrt ta
od následkův svých, smrti duchovní a smrti
věčné rozloučiti se nedá a nade vši pochyb
nost jisto jest, že smrt věčná spolu se čuto
také od apoštola zahrnuje, poněvadž tak
jenom kontrast a protiklad Života věčného
se ozračuje. Smrt ta skrze hřích Adamův
na svět vešla a ovšem tedy touže měrou,
týmže dotčeným spůsobem, pro souvislost
smrti a hříchu, rozšířila se smrt na všechny
lidi, jakoby pravil: Hřích ten Adamův a
smrt následkem hříchu toho na svět vešlá
příčinou jest, že smrt v celé člověčenstvo
vnikla a že veškeré lidstvo smrtí bylo pro
stoupeno. Ten jest počátek smrti mezi lid
stvem; místnější příčina její vyslovuje se
slovy v němž všickní zhřešili. Ale tu jsme
se octnuli na půdě bludaři nemálo podko
pané a od exegetů všeho druhu podryté.
Již hned, praví, slovce v němž jinak překlá
dati se musí a řecké prý slovo +g' © zna
mená tolik co poněvadž, protože. Věc jistá
jest, že se přeložiti může, k řeckému-li

textu hledíme: poněvadž zhřešili všickni, tedy
všickni zemříti musí. Připusťme napřed tedy
překlad ten, nikdy přece ten smysl, jejž
někteří bludaři podsouvají, nevyřekne, že
lidé umárají, poněvadž hřích Adamův násle
dují a nápodobují; nebo že úžeji, že vni
terně a příčinně hřích lidstva s hříchem
Adama souvisí, že hřích Adamův jest tvorčí
a vývodnou mocí smrti člověčenstva, apoštol
hned v 14. jistí, an dí, že smrt králuje také
nad těmi, jenž neprohřešili se jako Adam
t. j. vlastním činem, jako děti na př. A opět
samo to hřešení jiných lidí svazkem příčiny
souviseti učí v. 19, kdež apoštol vece, že
pro neposlušnost jednoho člověka hříšnými
učiněni jsou mnozí. Smrt prvotnému hříchu
co příčině se připisuje, a ješto smrt jistá
jest, jest také hřích prvotní. Mluví ap. více
o smrti než o hříchu, poněvadž snáze šlo
dokázati, že od prarodičů smrt na nás spa
dla, nežli totéž o hříchu dokázati. (Obdoba
a parallelismus, jejž tu ap. mezi Kristem a
Adamem provodí, nutně vymáhá příčinnou
hříchu a smrti lidské souvislost s Adamem:
Kristus nám zjednal spravedlnost a spásu,
Adam přivedl hřích a smrt. 1. Cor. 15, 22.
Nadto P. všady předpokládá hříchu v člo
věku povšechné bytování 3, 20., mluví 0
kralování hříchu 5, 21., mluví o služebnosti
hříchem na člověčenstvo uvalené, 7. 14. 25,
což vše příčinnou vazbu hříchů lidských s
hříchem Adamovým nadesílá; abychom 0 tom
mlčeli, že sama bezrozumná příroda Adama
ovšem následovati nemohoucí pod břemenem
hříchu jeho stená 8, 22.

Druzí se prostě drží překladu vulgáty
tak jak zní v němž a táhnou slovo to k
slovu skrze jednoho člověka po smyslu: vši
ckni lidé v Adamu obsaženi, zahrnuti, za
vřeni byli co v kořenu, co v semenu, co
počátku, co otci a původu a jak Aug. vece:
všickni jsme byli onen Adam. Adam jest
representantem člověčenstva, a v něm, v be
drách jeho shromážděno bylo celé pokolení
z něho se vyvinouti mající a celé člověčen
stvo není leč rozvětvený Adam. Idea ta o
člověku všeobecném či rodovém osnuje se
na tom, že všeobecnost v jednotlivcech se
uskutečnuje a člověčí duchové nejsouce čí
rou a pouhou osobností — pro spojení své
s tělem — společný, přirozený podklad a
základ mají, na němžťo se vyvinují.

Leč mnohým i katolickým vykladatelům
zdá se nemožno aspoň velmi tvrdo *g'e in guo
potahovati přes tři věty na slovo člověk a
tudy prohlédajíce, že vulgáta rčení řecké
ép'e Fil. 4, 10. sicut jakož a na jiném místě
Z Cor. 5, 4. totéž slovem eoguod, poněvadďě,
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protože překládá, také na našem místě to
rčení za částici, za spojku mají a překládají
buď poněvadž, protože, aneb berou slova ta
za protiklad slůvka tak předešlého a pře
kládají slovce *g'e slovem jak v ten spůsob:
takto smrť na všechny lidi prošla, jak veškeři
zhřešili č? poněvadž veškeři zhřešil. Může
ovšem se tak přeložiti aniž překladem tím
nesličná nějaká nauka se nutně stanoví; ale
ač bychom čg'o in guo brali za spojku pří
činnou, přece myšlénka, že všickni v Adamu
zhřešili, celému, jak jsme pravili, porovnání
Krista s Adamem a nauce apoštolově 0
hříchu praotcem do člověčenstva vniklém a
o spáse spojením s Kristem dosažené zazákladaosnovupoloženajest.| Zhřešil,
praví, hříchu se dočinili, a jak sám v 19.
vykládá hříšnými se stali. Ostatně spůsobu,
jakým lidé hříchu Adamova se dočinují či
účastnují a smrt duchovní na všechny pře
chází, apoštol nedotýká, a věc ta téměř ne
přístupna jest lidskému rozumu, ač již ne
málo duchů jí na stopu přijíti všelijak usi
lovali. Traducianismus, emanatismus, gene
ratianismus, kreatianismus a jak ještě slují
pokusové ti, vyskytli se ve vědé křesťanské.
Církev svatá všem těm náhledům, pokud
meze víry křesťanské nepřekračují, volný a
valný průchod dává a toliko učí: a) že Adam
svobodně zhřešil a smrti právem a pokutou
propadl, že tedy hřích jeho ethického, a ni
koli fysického ani kosmického původu jest;
b) že skrze Adama všickni lidé se hříšnými
stali, tudy spravedlivě pokutováni bývají
smrtí, v čemž podstata záleží hříchu pr
votního.

Ale apoštol výše 4, 14. pravil, že kde
nen zákona, tam že není přestoupent. Kterak
tedy nyní praví, že veškeří lidé, ti také,
jenž dříve zákona žili, hříšnými jsou? Ne
odporuje-li sám sobě? Tak se mnohému
zdáti mohlo a proto ap. na tu námitku pře
chází, ji odmítá a potvrzuje toho, co 0 hří
chu skrze Adama všeobecně na veškery lidi
přešlém byl pravil, řka, že ovšem skrze
Adama všíckní stali se hříšníky, také ti,
jenž před zákonem žili. Byl zajisté, vece,
až do zákona hřích na světě také; že pod
zákonem hřích na světě byl, toho nikdo ne
popíral, a tudy toho apoštol tuto nedotýká.
Hřích panoval za doby předzákonné, dědičný
i skutečný, nebo apoštolu obojí tu v jeden
splývá, ovšem ale k hříchům skutečným béře
ohled znamenitěji, jak ze slova přičítati zřej
mo. Ale apoštol sám hned výrok svůj ob
mezuje pokad toho potřebí, an vece: hřích
se nepřisuzuje, kde zákona není, aneb jak
vulcáta v Času minulém Aříchse nepřisuzoval,
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kde zákona nebylo. Hříchu sice stávalo, ale
Bůh ho nepřičítal za hřích t. j. nebylo zá
kona, jímž by se byla tou měrou na hříchy
lidí smrt ustanovovala, jak se to zhusta při
zákoně Mojžíšově dálo. Gen. 9, 6. sice řeč
jest, že kdo krev bližního vylije, krev jeho
podobně vylita býti má; ale to jediné při
kázání právě co výjimka povšechného pra
vidla potvrzuje. Věta tedy dotčená nemůže
v celé strohosti se bráti, an také 4, 14. zá
kon přirozený přičítku stanoví; ale ap. tak
mluví, aby ukázal, že smrt, jenž je zastihla,
nebyla následkem vlastních hříchův; a ovšem
ne všickni lidé toho se dočinili, co později
zákon Mojžíšův smrtí trestal, a také děti
umříti muselý dříve než co zlého spáchati
mohly. Přece pak, ač tehda hřích nepři
Suzoval se, panovala, kralovala smrt také
nad těmi, jenž nezhřešili vpodobnosti přestupu
Adamova. Kralovala, vece, co královna ně
jaká 1. Cor. 15, 24, 26. co tyranka a ukrut
nice nad těmi také, jenž nezhřešili tím spů
sobem jak Adam, kladného přikázání totiž
nepřestoupili, jak se to u Adama dálo. V
přestupcích tedy jejich nestává dostatečného
důvodu jejich smrti a poněvadž přece přese
všechno to umříti museli, tedy nelze jinak
souditi, leč že hřích Adamův na ně spadl a
že tím nápadnictvím se stali smrtelnými.
Eva ovšem dříve zhřešila I. Tim. 2, 14.; leč
tuto Adam a Eva sé nepovažují co jednot
livci, nébrž co prarodiči člověčenstva. A v té
straně se právem Adamovi co hlavě hřích
ten připisuje. — Někteří rkp, což mimo
chodem řečeno buď, vynechali částici ne
přede slovem hřešiti, avšak proti všemu hi
storick. právu, an lepší a početnější díl ji čtou.

S tím octli jsme se a přicházíme k
výroku předůležitému, jejž apoštol tuto při
čiňuje, an o Adamovidí: jenž jest podobizna
budoucího Adama t. Krista. Adam jest typus,
obraz, příobraz, náznak, podobizna, předobraz,
proobraz, náobraz, přílika, prozor Krista,
jenž v jistých věcech Krista obráží a před
obráží, předlikuje, ku Kristu prozírá a ozírá,
jeho nápodobuje či předpodobuje a naznačuje.
Podobnost obou v tom záleží, že oba před
stavují dva světovládné principy, oba prá
otcové a hlavy byli pokolení lidského a oba
přenesli jistý stav na člověčenstvo, ač ovšem
od sebe velerůzný. V následujících vv. apo
štol porovnání to místněji vyvinuje a sice
trojím kladem: podobnosti, nepodobnosti a
přesažitosti. Nepodobnosť činí hřích a bez
hříšnost; hněv Boží a smíření s Bohem;
odsouzení a ospravedlnění, záhuba a spása,
úpad a život, smrt a vzkříšení. Podobnosti
jsme se již dotkli. Přesažitost zračí se v tom,
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že s Adamem mnoho zlochů působilo, aby
lidi přiúčastněni byli zla, s Kristem nikdo
nepůsobil, nýbrž on jedin spásu vykonal;
kromě toho Kristus netoliko opravil, co Adam
pokazil, nýbrž přičinil nad to ještě také
mnoho dobra. Ještě pozorovati dlužno, že
apoštol nedí: jenž byl podobiznou Kristovou,
nébrž jenž jest, poněvadž Adama sobě před
stavuje co ustavičně v člověčenstvu působícího,

Napřed apoštol předkládá nepodobnost
Krista a Adama, spolu i přesažnost působi
vosti Kristovy doličujíc. Není však, vece,
jak přečin, tak t dar; velký rozdíl zabíhá
mezi hříchem a obdarem, nemá hřích Ada
mův tolik moci k záhubě, jakou dar milosti
Kristovy k spáse. Hřích Adamův jmenuje
přečinem, úpadem, poněvadž prohlídá k
skutku od Adama spáchanému na lidi
přešlému, či raděj poněvadž hřích Adamův
považuje co jednotlivý účinnýděj; a pro tu
samu příčinu jmenuje dobrodiní nám vykou
pením Kristovým udělené darem, zahrnujíc
jedním jako činem veškery milosti Páně.

V čem pak záleží ten rozdíl? Jestliže
úpadem jednoho mnozí umřeli, mnohem více
milost Boží a dar milostí jednoho člověka
Jesu Krista na mnohé se rozplynula. Spojka
jestliže není výminečná, nébrž jen úvodná,
uvádíc předvětu; dověta mnohem více stu
pňovaně se vede a protikladně se ku před
větě povahuje. Protivou k sobě stojí úpad
v předvětě, milost a dar v dovětě; slovům
mnozí umřelt ve předvětě odpovídají slova
na mnohé se rozplynula či rozhojnila ; slovo
jednoho přichází v obou antithesách. Nestává
se porovnání o počtu tam zemřelých, tu
spasených, nébrž zisk Kristem zjednaný před
kládá se skodám skrze Adama vzešlým.
Slovem mnozí rozumí všechny, jak v. 12. po
ložil a jak to v. 18. vysvětluje; praví mnozí,
aby hojnost a množství vytknul proti jedno
mu, jelikož jak Aug. vece, všickni nejsou
vezdy mnozí, nýbrž řídcí býti mohou. Slovo
umřeli béře se v tom smyslu, v jakém se
výše smrť v. 12. rozumí a z toho také vy
svítá, jak se předvěta slyšeti má. Dověta
jest dvoučlenná, mzlost Boží jeden člen a
podar či dar v milosti Jesu Krista druhý;
malost jest pramen daru, ana milost znamená
laskavost, blahosklonnost Boží, jenž darův
udílí, dar hromadně všechny výhody značí,
jichžto se nám dostalo v milosti Jesu Kri
stově, t. j. zásluhami nám od Jesu Krista
zjednanými. I praví apoštol mnohem více se
milost a dar rozhojnily a těmi slovy neto
liko hojnost a plnost, nébrž také působnost
a mocnost milosti Kristovy mnohem větší
nad působení hříchu Adamova namítá. Mno
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hem hojnější a mocnější dary nám vyjednal,
obdržel a daroval Kristus, ač ovšem lehčeji
bořiti než staviti. Bůh výše stojí nad člo
věka, milost Boží výše nad přírodu a tudy
spása Kristova výše nade zhoubu Adamovu.
Silná-li byla nepravost, nepravost jednoho
člověka, vece Zlatoúst, kterak nemá milost,
a sice Boží milost, a netoliko Otcova, nýbrž
1 Synova milost, kterak nemá přemáhati avítěziti?© Rozhojmilase,veceVČaseminu
lém, poněvadž stav ten skrze milost zjedna
ný již zavládl a bytovati počal; aorist ten
značí stav, do kterého jsme postaveni byli.
V tom prvá rozličnost a milosti Kristovy nad
provinu Adamovu nadvláda záleží.

O druhé té rozličnosti dí apoštol:
jako skrze jednoho hřích, tak i dar. Aneb
jako raději dle vulgáty má býti: ne jako
skrze jeden hřích, tak t dar. Řecký text má:
ne jako skrze jednoho hřešitele, dar. Jak
viděti, mluvení jest výpustné a díl výpustu
jeden, v dovětě, vulgáta z částky vyplnila,
jejížto čtení Ařích m. hříšníka aucornumrTog
m. *ucorňcavrog mnoho svědků pro sebe má,
ač ostatně co do smyslu zhola se neliší od
textu řeckého. Výpustek nejlépe doplniti
měrou touto: Není týž poměr toho, jenž
hřeši) a daru, aneb: netak se má (hříšník či
dle vulgáty) hříchjeden, jako darování. Touto
obecnou větou toliko sobě přistrájí výrok,
jejž hned dokládá: nebo souď z jednoho k
odsouzení, dar ale ze mnohých hříchůk ospra
vedlnění. Soud značí rozsudek, nález, jejž
vynesl Bůh na Adama pro přestoupení a ná
lez ten zněl k odsouzené k smrti časnéi
věčné. Nález Boží vynesen byl z jednoho,
vece Pavel, t. j. příčinou, námětkem jednoho,
buď hříšníka, buď hříchu; obojí doplněk na
jedno vychodí. Příčinou jednoho hříchu a
jednoho hříšníka, Adama, vynesena sudba,
pronesen soud časné a věčné smrti nade
všemi. Naproti tomu ale dřlahodar či milost
B. Kristem zjednaná přivodí ze mnohýchhří
chů k ospravedimění. Recká slova dixa/ou«
a níže v, 18. dixatogis znamenají ospravedl
nění, rozdíl jest, že Šixaioociswznamená čin
ospravedlnění, dixaiou« ale stav ospravedl
nění, ospravedlněnost; vece apoštol tedy:
Milost člověku daná slouží jemu za ospra
vedlnidlo a přivádí jej do stavu takového, v
němž Bohu jest mil t. j. netoliko hříchů
zbaven, ale i vnitř posvěcen. V tom nadvláda
milosti nad hřích Adamův jeví se, že skrze
jeden hřích Adamův všickni lidé. k zátratě
odsouzení byli, skrze milost Kr. ale netoliko
od hříchu toho Adamova, nébrž také od ji
ných hříchů sproštěni, a nad to k životu
blaženému povýšení býváme. Hlavitý důraz
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leží na jednom a na mnoha hříších, z čehož
ovšem také velkost a svrchování milosti Kri
stovy nad hřích Adamův plyne. Poslední
myšlénku o nadhojnosti darování Božího nad
hřích, že nejenom hřích smazuje, nébrž i
svatost života působí, apoštol tudíž dotvr
zuje, an dále praví 17.: Nebo jestliže jedno
ho úpadem opanovala, obdržela, okralovala
smrť skrze jednoho, mnohem více ti, jenž hoj
nost milosti a daru a spravedlnostipřijímají,
v životě kralovati budou skrze jednoho Jesu
Krista. Těmito slovy potvrzuje poslední čá
sti v. přěd. jak jsme pravili a spolu pronáší
třetí rozdíl, jenž mezi vlivem Adama a Kri
sta zabíhá. Protivy jsou tyto: úpad či Ařích
jednoho ve předvětě stojí naproti přijímate
lům hojné milosti a daru a spravedlnosti v
dovětě, a opět rčení smrť opanovalapředvěty
stojí naproti výroku: v životě kralovati bu
dou v dovětě. Dověta nepřiléhá docela ku
skladbě předvěty; nebo ohledem předvěty
měla by dověta vlastně takto zníti: mnohem
více skrze hojnost milosti a daru a spravedl
nosti kralovati bude život. "Tamo kralovala,
království ujala smrt, tu skrze Krista kra
luje, vládu obdržel život, a život ten pro
přeplývavou hojnost darův milosti Boží tím
mocněji projevuje se; očividně hlavitý pojem
v dovětě jest žřvoť. Ale apoštol vazbu pře
stavuje a obracuje, aby ideu svobody lidské
při přijímání milosti Boží vytknul; tamo kra
lovala smrt a člověk nemůže ujíti moci její,
tu kralují ti, jenž obrození Kristem došli a
v tom obrození všemi ducha mohůútnostmi
udržeti se snaží. Zivot zajisté nekraluje t. j.
nevnucuje se lidem, nýbrž jej svobodně ob
choditi musíme. Zivot, o němž mluví apo
štol, jest život věčný, jenž druhdy po pře
možení smrti se docela objeví 1. Cor. 15,
D4. nn. V životě věčném ti, jenž zde pod
panstvím smrti stonají, králi stanou se. Kra
lování smrti spoléhá na hříchu, kralování ži
vota na milosti B., již od Krista přijímati
potřebí; tamta se přelívá v člověka přiroze
ným pojitím od Adama, tato se nadpřiroze
ným milosti B. uštědřením dává. Ten třetí
tedy rozdíl mezi hříchem a milostí Kristem
zjednanou záleží v tom, že vláda života Kri
stem uvedená předkuje a horuje nade vlá
dou smrti Adamem uvedenou.

Tyto tři rozdíly jakoby mimochodem
předloživ vrací se apoštol k tomu porovnání
Adama s Kristem, jež v. 12. započal a hla
vité pojmy o rozdílech řečených pronešené
zkrátka shrnuje ve formě vývodku 18. 19.
a vece: Protož jako skrze úpad jednoho při
šlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze
spravedlnost jednoho přišlo a přijde na vše

cky lidi ospravedlnění života. "Text řecký
čte: jako skrze jeden úpadek (či hřích) vze
slo na všechny lidi k odsouzení, tak i skrze
jednu spravedlnost splynulo a splyne na lidi
veškery k ospravedlnění života; totiž všickni
téměř vykladatelé soudí, že di svě tu pro ne
doklad členu není mužského, nýbrž neobo
jího rodu. Slovo spravedlnost stojí proti slovu
úpadek či hřích a značí tudy hromadně ve
škera díla spásy Kristem zjednané, kteráž
v smrti Páně horují a vrchují a tudysmrt
Páně sama tím skutkem hromadným se může
rozuměti Fil. 2, 8. Upadek či hřích znamě
ná celou provinu Adamovu a povstalé odtud
škody duchovní. Následky obojího, i tam
hříchu i tuto svatého života, vyličuje apo
štol, an dí, že tam odsouzení a věčná smrt,
tuto ospravedlnění života t. j. ospravedlnění,
jenž k životu vede, se lidem za podíl do
stalo. Genitiv života znamená účel a účinek
onoho ospravedlnění. Výrok ten svůj vý
vodkový apoštol vysvětluje a dokazuje, že
jak z Adama šla moc hříchorodá, tak z Kri
sta vychází moc svatorodá, svatočinná, sva
todějná a spasilivá; co dříveabstraktně před
nesl, to nyní srostitě vyjádřuje. Vece: Jako
skrze neposlušenství jednoho člověka hříšnými
stali se mnozí, tak 1 skrze poslušnost jednoho
spravedlivými se stanou mnozí. Slovo nepo
stušnost zří k slovu poslušnost, jak Adam ku
Kristu ; a neposlušnost ozřejmuje slovo pře
dešl. v úpadek, tak jak naobrat slovo po
slušnost obsahuje spravedlnost předešlého v.
Smysl otvírá se, přihlédneme-li k slovůmod
souzení a ospravedlnění předešlého verše, an
k odsouzení v. 18. ve verši 19. patří slova:
stali se hříšnými, co příčina onoho odsou
zení; a zase slovy spravedlivými se stali,
osvitá slovo ospravedlnění. Z toho viděti,
že ospravedlnění člověka skutečně vniterně
na duši se stává, a člověk netoliko za spra
vedlivého se pokládá, nébrž také jím sku
tečně učiněn bývá a se stává, či jak vlastně
zní text původný, vystaven bývá. Ostatně
rod a obrod naproti sobě stojí, že rozenci
Adamovi všickni umírají, obrozenci Kristovi
ale kromě zásluh Kristových sami své snahy
přičiniti musejí; rozdíl ten spoléhá na roz
dílu přírody a svobody lidské. Konečně je
ště příčina, že dí tam hříšnými se stali v

„minulém a tuto spravedlivými se stanou v
budoucím času, patrná jest. Zrozením z.
Adama také hříšnými se rodíme, ale obro
zení a ospravedlnění, poněvadž k němu
také spolu hleděti musíme, znenáhla se do
konává. Proto se Adam přirovnává zlému
zárodu, jehož vlivem celý strom se kazí;
Kristus ale roubu, jenž v planý strom byv
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vštípen povahu jeho proměnuje a svou jemu
přivtěluje.

Výše 13. 14. zmínil se apoštol o zákonu
Mojž., an o něm pravil, že od Adama aždo
Mojž. hřích kraloval. I mohla otázkase klásti,
v jakém poměru zákon ku prvotnému hříchu
stojí? Dotýká otázky té na našem místě ho
dlaje níže 7, (. zevrubněji se o ní rozšířiti.
Vece: 20. Zákon pak podešel, aby se roz
množil úpad či hřích, kde se ale rozmnožil
hřích, nad to se rozhojnila milost. Praví apo
štol zákon podešel, mezikročil, mezi to přišel,
totiž mezi občasí hříchu a občasí milosti,
mezi Adama a Krista přistoupil; tak mluví,
poněvadž vláda zákona neměla leč na čas
trvati, až by přišel Kristus, perioda zákona
byla jenom perioda prozatímná. To shodno
jest; ale kterak o účelu zákona praví, že
přestoupil zákon, aby rozmnožil úpad? Ně
kteří vykladači berou spojku (v, ut, za čá
stici následku a překládají takže místo aby.
Výkladu toho zdá se vymáhati sama přiro
zená povaha zákona, ješto zákonodárce ne
vydává zákona, aby přestupky se množily,
nýbrž aby zastaveny byly. A skutečně praví
sám Pavel 7, 9., že dán byl zákon k životu,
že dán byl co pěstoun k odstranění hříchu
Gal. 3, 19. 25. Avšak zákon toho nedocílil,
poněvadž mu vadila hříšnost lidská a tou hří
šností v lidstvu zavládlou dálo se, že když
zákon přistoupil k ní, její moc ožila, otužela
a proti zákonu se zpříčila 7, 7. nn. A tak
zákon ač svatý 7, 13. byl námětkem hříchu,
k jehož ostřežení vydán byl, a apoštol říci
mohl 1. Cor. 15, 56, že síla hříchujest zákon.
Ten následek zákona se vproběhu časův pro
jevil, a tudy dotčená částice by se přeložiti
měla: tak že se rozhojnil hřích. Avšak ač
onen následek nebyl účelem zákona, přece byl
při vydání zákona předvídán, a měl to ur
čení, aby povědomí hříchu a tudy cit potře
bnosti spásy ostřil, lidi k usilování po vyšší
pomoci vzbuzoval, je pro přijetí evangelia a
milosti připravoval. Rozhojnění hříchu tím,
že vědomost zákonem daná hříchy ztížila a
že hříšní pudové oživli a se vzmohli, mělo
tedy vyšší účel; a proto ap. oné účelné čá
stice aby užívá prohlédaje k tomu vyššímu
záměru zákona; to hříchu rozmnožení byl
toliko prostředný účel k účelu vyššímu, v němž
dokona zatonouti a vyzdvižen býti mél. Ale
hřích ač rozmnoživ se zákonem a sílu zá
kona proti sobě strojenou k utužení sebe nad
uživ a zneuživ, přece na věky obdržeti ne
mohl; nebo kde se rozhojníl hřích, tam nad
to věce rozhojmla se milost a všecko to roz
vinutí hříchu a ta jeho, jíž si osobil, vláda
musela k tomu sloužiti, aby blesk milosti Boží
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tím jasněji se vyjevoval. Toto pak rozmno
žení a rozhojnění milosti B. se dálo proto
v. 21., aby jakož ovládl hřích k smrti, tak i
milost ovládla skrze spravedlnost k životu vě
čnému. Hřích se tu opět považuje co princip
a zosobňuje se, ana se mu vláda a kralování
připisuje, kralování, jež sobě osvojil a osobil
mimo, ano proti přirozenosti. Kraloval pak
hřích k smrti, jak čte vulgáta t.j. uvodil lidi
k smrti časné 1 věčné; text řeckýmá ve smrti
t. j. hřích vládu svou provodil skrze smrt,
což nemnoho odchodno od předešl. Dověta
či druhá částka v 21. nedocela předvětou
se kryje; milost a hřích, smrt a Život sobě
odpovídají, ale slova dověty skrze spravedlnost
nadbývají, ješto jim žádná slova v předvětě
nepřizvukují.

Leč pojem protivný tomu, jejž ap. slovy
skrze spravedlnost t. j. ospravédlnění vyja
dřuje, obsažen jest ve slově Ařách,an slovem
tím netoliko skutek, nýbrž i stav a povaha
se značí a tudy mohl P. ve předvětě méně
slov položiti než v dovětě. Mohl však po
dobně slovem molost dvojí pojem zahrnouti
a prostě říci milost panovala k životu vě
čnému, ale přidal skrze spravedlnost, aby u
kázal spůsob a spolu prostředek, jakým nás
milost k životu vede, že se to děje vniterným
spravedlnosti vlitím, vůle lidské obnovením
a obrozením veškerých snah a sil lidských
ve službu B. přijetím, kteréž obrození vede
k životu věčnému; a to všecko se stává
skrze Krista Pána našeho. Dvojí království
vystavuje ap., hříchu a milosti Kristovy a
mezi ně nějakým mezivládím vkročil a vstou
pil zákon, kterýž nemohl hřích přemoci, ale
k tomu přispěl, že vláda hříchu ozračela a
napotom nadvláda milosti tím jasněji se před
očima lidskýma vyskýtala. Sv. Aug. C.D, 13,
4. dí: Nyní větší a podivnější milostí Spa
sitelovou pokuta hříchu ku prospěchu spra
vedlnosti se obrátila; tehdá řečeno člověku:
Umřeš, zhřešíš-li; nyní se praví mučeníkovi:
Umři, bys nezhřešil. Tehdy řečeno bylo:
Přestoupíte-li přikázání, smrtí umřete; nyní
se praví: Odepřete-li umříti, přikázání pře
stoupíte. Tak nevýslovným milosrdenstvím
Božím i sama pokuta za nepravosti přechází
ve zbraň ctnosti. Nestala se smrt dobrem,
nébrž Bůh takovou milost udělil víře, že smrt
odpornice života se stala nástrojem ku pře
jítí do Života.

Tak ap. docílil, co sobě 1, 17. předse
vzal, a ukázal, že člověk ospravedlnění a
spásy skrze milost evangeliem zvěstovanou
dochází. Ale zbývalo pojednati o vlivu, ja
kýž nauka ta na mravy lidské vyvírá, a to
činí v násled,

a"
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Hlava VI.

Chce-li člověk spásy Kristem dobyté přiú
částmi se, musí mruvnou proměnu na
sobě provésti, ovšem tedy zlého zbýti a v
dobru všelijak se utvrzovati, tučiti a do
konaliti. O první částce negativné, totiž
o zbytí či zbývání zla a hříchujedná f.
v naší k. v. 1—14., o druhé, o kladné,
o nabývání života svatého napotom od
v. 15—23., avšak i v prvém díle tylýž
kladně, ťtv druhém díle poněkud záporně
si vede.

1. Což tedy díme? Zůstaneme-li
ve hříchu, aby se milost rozmnožila ?
2. Odstup to! Nebo kteří jsme umřeli
hříchu, kterak ještě živi budeme v něm?
3, Zda nevíte, že kteříkoli pokřestěni
jsme v Kristu Ježíši, ve smrti jeho po
křestěni jsme? 4. Pohřebeni jsme zaji
sté spolu S ním skrze křest ve smrt,
abychom, jak Kristus vstal z mrtvých
skrze slávu Otcovu, tak i my v novotě
života chodili. 5, Nebo jestli jsme spo
luštěpní se stali ku podobnosti smrti
jeho, spolu také ku podobnosti vzkřesu
budeme. 6. To vědouce, že starý člověk
náš spolu ukřižován jest, aby vyhlazeno
bylo tělo hřícha, a více abychom neslou
žili hříchu. 7%.Nebo kdo umřel, ospra
vedlněn jest ode hříchu. 8. Jestliže
pak jsme zemřeli s Kristem, věříme, že
spolu také žíti budeme s Kristem, 9.
vědouce, že Kristus vstav z mrtvých již
neumírá, smrt nad ním více neopanuje.
10. Nebo že umřel hříchu, umřeljednou,
že pak žije, žije Bohu. 11. Tak i vy
za to mějte, že mrtvi jste hříchu, živi
ale Bohu v Kristu Ježíši Pánu našem.
12. Nekraluj tedy hříchve vašem smrtel
ném těle, abyste poslouchali žádostí jeho,
13. aniž pak vydávejte údův svojich
hříchu za odění nepravosti, nébrž se
vydejte Bohu jako z mrtvých živé aúdy
své za odění spravedlnosti Bohu. 14.
Nebo hřích nad vámi neopanuje, nebo
pod zákonem nejste, nýbrž pod milostí.

Spůsob, jakým ap. věc svoji provoditi
počíná, an dí: Což tedy díme? 3, 5.1, 7. u

kazuje nám, že jisté námitky na mysli má
a že mu jistí vývodkové zlí, kteréž z výroků
jeho někteří neprávě rozvětovali, na mysli
tanou. Pravil výše ap., že člověk ospravedl
něn bývá bez skutků zákona skrze víru 3,
28.; pravil ještě nad to, že kde rozmnožil
se hřích, více se milost rozhojnila 5, 20.
Zdá se, jak aspoň podle 3, 1. 8. souditi
můžeme, že někteří výrokům jeho takový
smysl podsouvali a takové z nich vývodky
vybírali, jako by učil, že ovšem hříchův se
dočíněti slouží k slávě Boží, ana milost tím
moc svou více rozvíjeti může. Což tedy dí
me? Což odvětovati budeme z té nauky,
jižto jsem právě předložil? Budeme-li trvati
v hříchu, aby milost B. oplynula? Odstup to,
odpovídá. Nebo kterak umřevše hříchu v něm
žití budeme? Mluví ap. v plurále, an obléká
na se osobu povšechnou, všech křesťanů.
Hříchu zemříti, odemříti sluje hříchu odvo
liti, odříci, odčísti se ho, vzdáti se ho, vý
host mu dáti; odmírá či odemře křesťan
hříchu přijetím křestu a víry, kdež se od
čítá všechněch skutků a žádostí zlých a mocí
milosti B. sobě udělené se ctnostem a SVa
tosti života věnuje. Kdož tak starého člo
věka v. 6. 11. či hříchu odemřel, že pro něj
jako mrtev jest, kterak ten pro hřích ožiti
a v něm žíti bude? Kterak, táže se a na
desílá nemožnost; křesťan zůstává mrtev
hříchu, aniž proň oživnouti může. Ve hří
chu žáti jest hřích za předmět žádosti a vůle
své bráti, hříšné žádosti povolovati, hřích za
princip sobě postaviti, jím jak pravidlem se
říditi, jemu nad sebou vlásti dávati. Že jsme
ale skutečně hříchu zemřeli, dovodí P. zvý
znamu přijatého křestu. Nevíte-li, vece, že
kdo jsme pokřestění byli v Kristu, ve smrti
jeho jsme pokřestění byli. Táhne se ap. ku
všeobecnému vědomí, že pohroužení u vody
při udělování křestu značilo spolu smrt Páně
a vyniknutí z vody křestné znamenalo vzkří
sení Páně z mrtvých; nadto dle obecné zná
mosti tím podobenstvím se vyobrazovalo, že
křestěnec hříchu odemříti a hříšnost ve vo
dách pohřebiti a k novému životu svatému
a bezhříchému povstati nejen má, ale také
skutečně skrze milost Boží hříchův odemírá
a k svatosti života oživuje. Nebo, vece Zla
toúst, při křestu člověk starý a hříšný ve
vodách jako ve hrobě nějakém se pochovává
a celý skrývá a nový člověk k svatosti ži
vota povstává a vychází. V Kristu pokřestěn
býti, značí křestem od něho ustanoveným
spolu s povinností víry Krista pokřestěn
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býti; řecký text čte: v Krista, na Krista a
znamená spolu také: k společenství s Kri
stem, ku přislušenství ku Kristu. Leč i čá
stice ele často se klade m. čv a na našem
m. smysl prvější jest dopadnější a původ
nější, ješto ap. k tomu především prohlédá,
co se s námi při křestu dálo, nepak co se
teprv díti má, ač toho ovšem nevylučuje.
Kdo tedy pokřestěn byl, ten v smrtč jeho či
jak text řecký má, na smrt jeho pokřestěn
jest, t. j. ten přijal proto ten křest, aby
smrtí Krista umřel, aby umřel, jak Kristus
umřel; touto smrtí skutečně umírá, skutečně
se hříchové potopují jak kámen v moři, a
netoliko přijímá povinnost na sebe hříchům
mrtev býti, ač ovšem ji také na se béře.
Toto s Kristem v křestu odúmrtí P. dále
rozvinuje a ustavuje, an vece: Fohřebení
Jsme byli zajisté s ním skrze křest na smrť.
Řecký text místo zajisté či nebo čte tedy co
vývodnou spojku; Pavel ze předešlé myšlén
ky o úmrtí s Kristem vyvodí výnosek, že
novým životem žíti máme; ale vývodek ten
jest takový, že spolu předešlá myšlénka jím
ojasnuje a se vyvinuje; obě spojky tedy 1
nebo vhodny jsou, leč převládají svědkové
pro řecký text. Spolu pohřebení jsme s Krt
stem a tudy ovšem hříchu jsme odemřeli,
ješto nikdo nepohřebuje se leč mrtvec. Sym
bolický, podobenský, obrazový pohřeb ozna
čen v pohroužování do vody či pohroužení
to označuje smrt a pohřeb hříšnosti. A za
tou příčinou udělován křest na bílou sobotu
v den pohřebu Kristova. Spolu pohřebení
jsme skrze křest ve smrť, £. j. skrze křest,
jímž jsme, jak dí v. 3., ve smrt Krista po
křestěni byli, slova ve smrť totiž se slovem
křest vázati přijde. A proč dálo se to po
hřebení naše? Pro co jiného, vece apoštol,
leč abychom jak Kristus vstal a Žije, tak 1
my vstali a v novotě života obcovali, chodili.
Ukrytí to a to potopení symbolické stalo se,
abychom znovu se vyjevili, vybředli a vyto
nuli a novým životem žili; nový život jest
účel onoho pohřebení, a život ten vytonutím
Z potopy či křestu naznačený nám se Copovinnostnaskýtá.| Kristusvstalzmrtvých
skrze slávu Otceovu t. j. skrze všemocnost
Otcovu, ana sleva není leč vyjevená, v jev
vyšlá a vyskytlá všemoc. Tudy jinde 1. Cor.
6, 14. 2. Cor. 13, 4. Ef. 1, 20. všemoc a
sílu B. klade. Novota či novost života jest
nový život, a substantiv se klade novosť m.
adjektiva pro lepší a silnější vytčení pojmu
novosti; aneb jak se jiným vidí, jest chodit
v novotě života toli co choditi v novotě, jenž
život jest a životem, ovšem tedy skutky pro
kázati se musí, a jenž jedině životem jest,
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nebo v. 2. žáti ve hříchu není život, nýbrž
smrt. Proto při křestu odříká se křestěnec
satana a skutkův jeho, přikazuje se ku Kri
stu a dostává šatu bílou, jižto má nepo
skvrněnou před soudnou stolici Páně doné
sti. Z posvátných pramenův, vece starý ver
šovec, bílé stoupenstvo vychází, a smývá dá
vné hříchy ve proudě novém. Lesknoucím se
dušem skvoucí tochy šat se odívá, a z bí
lých ovcí útěchu béře pasec. Jak tu Pavel
vece, že spolu s Kristem pohřebeni a vzkří
šení jsme, tak také jinde učí, že s Kristem
spolu umíráme a oživujeme 2. Cor. 7, 3., s
ním spolu kralujeme 2. Tim. 2, 12., že Kri
sta oblékli jsme Gal. 3, 27. V čemžprůvodno,
že křesťan Krista v celém svém životě nápo
dobiti a jako život Kristův na sobě opěto
vati má. Tudy vece sv. Aug. enchir. 53:
Pro nápodobení kříže Kristova, dí ap. Gal.
5, 24.: Kdo Jsou Kristovi, tělo své se žá
dostmí a náruživostí ukřižovali; pro pohřeb
Páně, vece ap., spolupohřebení jsme skrze
křest Rom. 6, 4., pro vzkříšení Páně praví,
abychomjak Kristus vstal, i my vnovotě cho
dilů 6, 4., pro na nebevstoupení, jak týž ap.
povídá: vstali-li jste s Kristem, těch věcí,jenž
na hoře jsou, hledejte. Col. 3, 2. Celý tedy
život křesťana se životem Krista rovnoběžen
býti má. Pavel tuto o dvojím úkoně zvláště
mluví a praví, že jako umíráme s Kristem,
tak 1 se vzkříšeným nově žíti máme a tuto
poslední částku o novotě života potvrzuje
hned v.5., an dí: Nebo, jestliže jsme se spo
luštěpní stali ku podobnosti smrti jeho, spolu
také ku podobnosti vzkřesu budeme. Spolu
štěpni, spolusadni, spolusrostlí, vzat výraz
od bylin a stromů a značí příbuznost, sou
vislost, společnost, obecenství. Kristus, moc
nost a moudrost Boží, jest nám stromem
života, v nějžto vštípeni býti máme. Každý
strom po smrti zimy očekává vzkříseníjara;
jestliže jsme my za zimy tohoto věku v smrt
Kristovu vštípeni, také budoucího jara vze
jdeme ve vší kráse květu a se všemi plody
svatosti; vštípením v Kristovu smrt má ko
řen života našeho ssáti sílu k vydání plodu
života svatého; nebo Kristus jest ten strom
života. Prov. 3, 18. Jsme-liž Kristově pří
buzni, srodni, připodobněni, připojeni ku po
dobnosti smrti t.j. úmrtím-li či odumřením-li
smrti jeho podobným a obrazným jsme Ss
Kristem v obecenství vešli, tedy obecenství
to nás také k obecenství vzkřesu Páně při
vede. Praví ku podobnosti smrti a vzkřesu,
poněvadž úmrtí a vzkříšení u nás se toliko
duchovně děje, a u Krista se tělesně dálo.
Dále, praví, budeme podobní Kristu ve vstání
z mrtvých, nemluví tu o budoucím dělnašich
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vstání dogmaticky, nýbrž mravoučně obrací
vzkříšení Kristovo k duchovnímu životu na
šemu a dí budeme, poněvadž vývodně či zá
měrně a výsledně mluví a spolu také spo
lupřičinění naše paraeneticky namítá, tak že
budeme téměř toli značí, jako ovšem býti
máme. Duchovné vzkříšení, kladná stránka
obrodu, ne najednou se dokonává, aneb ra
ději jednou na křestu udělené vezdy se ob
novovati povinno, ana s milostí Boží také
vůle naše působiti musí.

Co nás ale k novému životu tím více
povzbuzovati má, jest, an víme čivěděti máme,
vědouce, že starý náš člověkukřižovánjest spolu
s Kristem. Starý člověk jest staré, hříšné,
neobrozené smýšlení, a jak sám Ef. 4, 22.
je) líčí, ten, Jenžto se kazépodle žádosti bluďu,
jenž věcí tělu slibných čenichá oklamati se
dávaje svodným žádostem svojim. Opak toho
jest člověk nový, obrozený, jenž se připodo
buje živolem svým a všemi snahami svými
Kristu Pánu. (Onen starý člověk náš, ona
hříšná povaha naše, hříšný ráz a Stav náš
ukřižován jest spolu s Kristem t. j. zničen,
zmařen, umořen jest, an na křestu s Kristem
umřel, jak předešlo. Ješto smrt Kristova byla
smrt kříže, tuto kdo s Kristem umřel, s ním
i ukřižován byl. To se vykonalo na křestu,
ale poněvadž obrození člověka také od spo
luúčinkování jeho závisí a Pavel k tomu pá
raeneticky mluví, také k tomu nabízí slovem
ukřižován, abychom starého člověka se žá
dostmi ukřižovali Gal.5, 24. Tím ukřižováním
se dochází toho a proto se ono stává, aby
tělo hřícha zkaženo bylo. Tělo hřícha jest dle
některých vykladatelův obstih či soujem a
celá látka hříchů všechněcb, a jednotliví hří
chové jsou podle Col. 3,5. údy toho hřícho
vého těla. Výklad vhodný a velmi přístupný.
Leč poněvadž ap. v naší kapitole slova tělo ve
vlastním, nepřenosném smyslu slyší, tudy se
jiným podobá, že tělem hřícha zove se tělo
lidské s té stránky, se které v sobě zlé žá
dosti a podnět ku hříchu s převahou nad
duchem chová a spolu za nástroj, jímž hříš
nost působí a za dílnu působivosti a půso
bidlo 4 působiště slouží. Stejnou měrou mluví
o tělu smrti T, 24.,-tělu či pleti hřícha 8, 3.
Toto tělo, ta povaha, ta stránka má zkažena,
zrušena býti, přestati má býti působidlem a
působištěm hříchu. To se, poněvadž tu člo
věku spolu působiti přijde, dokona nestává
najednou, an také po obrodu v člověkuonen
rozbrat a rozman mezi duchem a pletí ostává,
ale v zárodě se to při křestu děje a nad
váha a převláda žádostivosti a chtíčů jejích
se zničuje a křesťanu se umožňuje, aby více
a více tělo hříchu v sobě ukřižoval a ničil
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k tomu účelu, jak dokládá ap., abychom již
více nesloužili hříchu. Nebo, a to jest důvod
službu hříchům vypovědíti, kdo umřel,ospra
vedlněn jest ode hříchu. Jest to přísloví,jenž
znamená toli co mrtvý nehřeší. Již pak jsme
umřeli v Kristu a tudy vybaveni, oproštěni,
osvobozeni jsme od hříchu. Ap. vece osprave
diněn. Slova toho od soudu a nálezů soudných
vypůjčuje a tuto v jiném smyslu béře nežli
jinde, kdež své myšlénky svými slovy pro
náší, an je tuto k známému přísloví váže.
Ale v jediném odemření nespoléhá celý ten
stav nový a ten duchovný obrod, nýbrž k
tomu také nový život přisluší, jehož sice již
výše v 4.5. dotekl, o němž ale po vyložení
duchové smrti nyní pro lepší vytčení této o
životě novém myšlénky znova mluví; tam 0
potřebě nového života, tu o jistotě příštího
života na onomnovém životězaloženého jedná.Vece:| Umřeli-lťjsmesKristem,věříme,že
s nám t spolu žáti budem; brali jsme část v
jeho smrti a na tom co na základě stavíme
víru a přesvědčení svoje, že s ním také živi
a oslaveni budeme. Opisuje to sv. Justin
apol. I.: Kteří jsme ve smilstvu kochali se,
nyní čistotu oblibujeme; kteří jsme statky a
peníze přede všemi věcmisháněli,nyní statek
svůj za obecný vydáváme a 0 něj s nuznými
se sdělujeme. Kteří jsme nenávistí se vzte
kali, nyní za nepřátely modlíme se.

Přechází a postoupá P. od mravnéhooži
vení k oslavenému životu budoucímu a vy
vodí přesvědčení a víru o dosáhnutí života
toho z duchovního úmrtí na křestu, ana milost
obrodu tam udělená k tomu směřuje, abychom
věčné spásy došli, aono odúmrtí zástavou a
zálomem jest, že ta blaženost nám za podíl
bude. Při tom ale spolu životem zahrnuje
také život duchovní, an i tento k budoucno
sti prohlédá a tudy v idei mu v jedno S 0
slaveným splývá a život duchovníjiž začátek
a počátek života blaženého jest. Ostatně ne
jednou jsme již dotkli toho, že při výrazech
spolužíti, spoluumříti, spolupohřeben, spolu
ukřižován či spolurozpjat býti s Kristem, ne
toliko ku podobnosti prohlédá, nýbrž že také
na mysli má spolu poměr příčinnosti ten totiž,
že Kristus v nás podobnost onu s Ním pů
sobí jak Gal. 2, 19. vece: Zřji, nevšak jd,
nýbrž že ve mně Kristus. Proto také jisti
jsme, že s Kristem žíti budeme, ješto věme,
že Kristus vzkřesnuvjižneumárá aniž smrt nad
nám panovati může. Již pak život náš veškeren
podoben má býti Kristovu životu, tudy již
netřeba se báti, že by nám nějaká překážka,
škoda a závada ten nový duchovní a na potom
blažený život staviti mohla. Z toho, že F.
vece: již dále smrt nad Kristemnepanuje, za
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vírati lze, že nad ním dříve panovala, proto
že hříchy naše na se vzal a smrti dobrovolně
se podrobil, jinak než u nás, jenž přirozeně
a nutně, poněvadž jsme v Adamu zhřešili, do
smrti padáme a pod žezlem jejím se nale
záme, čehož u Krista bezhříchého Hebr. 4,
16. 1. Petr. 2, 22; 3, 18, 2. Cor.5,21.nad
přirozeným spůsobem skrze Ducha sv, ku člo
věčenstvu přivtěleného není; tudy Zidé Jo.
12, 34. o neúmrtnosti Krista drželi. Že pak
skutečně již smrt vlády nad Kristem nemá,
dokazuje dále ap. ohledem na dřívější smrt
jeho, an dí: „Nebože umřel, hříchu umřel
jednou, že ale žije, žije Bohu. Hříchu ze
mříti a Bohu žíti sobě odpovídají a tudy lépe
slovo Aříchu ku druhé části prvé věty tá
hnouti přijde; ač ovšem čteme-li že umřel
hříchu, umřel jednou slovo hříchuku prvé části
potahujíce, nedojdeme smyslu jiného. Hříchu
umřel, t. j. pro hřích, Bohu žije t. j. pro
Boha; obojí dativ jest dativ prospěchu, ale
V jiném ovšem spůsobu. Umřel pro hřích
lidstva, aby hřích shladil, a umřeljednou, po
něvadž jednou smrtí kříže všechny hříchy
smazal Hebr. 7%,27. 9, 28. 10, 10. a tudy
nové smrti krvavé nového kříženepotřebí, an
jednou obět za hříchy přinesev na vezdy sídlo
na pravici Otcové přijal Hebr. 10, 12. Nyní
již žije navždy pro Boha, Bohu, pro účely
Boží, pro vůli jeho, pro slávu Otcovu, kterážto
sláva jest nekonečný cíl všelikého díla spásy
Ef. 1, 20. nn. Ovšem také před smrtí svou
všecko Páně konání a působení k slávě Otcově
směřovalo Jo. 17, 4., ale P. se tu toho od
tahuje a o povzkřesném oslavování mluví, po
něvadž předsmrtný a povzkřesný život Páně
nám za vzor vystavuje. Díť zajisté 11. v.
Tak i vy za to mějte, že mrtví jste hříchu,
živi ale Bohu. Mají se míti, se držeti, se ují
mati za takové, jenž jsou odemřeli hříchu a
Bohu žijí; a podle toho o sobě náhledu a
soudu mají ovšem také žíti, o čemž hnedv.
12. klade. Pro hřích, pro pohybání, sliby a
slibnosti jeho, pro slízké jeho rozkoše člověk
křesťan života a citu nemá od doby té, co se
mu v křestu zaslíbil; v tom idea křesťana
záleží se strany záporné. K téáale též strana
kladná patří, že již nyní se považovati musí
za takového, jehož veškero hnutí, toužení,
žádání, konání, snažení, všechny síly a mo
hútnosti těla i ducha k oslavě Boha náležeti
mají. Kdo tak o sobě nesmýšlí a za tako
vého se nemá, na toho připadá, co níže vece
8, 9., že ducha Kristova nemá. Obojíten stav
zjednán, zasloužen a uštědřen nám skrze Krista
Pána našeho, což dokládá ap., aby na základ
a počátek a pramen života ukázal. Ale ten
o sobě soud nesmí videl toliko ostávati, nébrž
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v životě se také zračiti ajeviti povinen. Tudy
vece ap. 12. Nekraluj tedy hřích ve smrtném
těle vašem ku poslouchání žádostí jeho, 183.
aniž propůjčujte údů svojich hříchu za zbroj
nepravosti. Napomenutí toto záporně senese
a vztahuje se k životu vniternému i vněš
nému. Života vniterného týkají se slova: Ne
kraluj hřích v těle vašem ku poslouchání ho;
k životu vněšnému ohled berou slova: mne
propůjčujte údů svých za zoroj hříchu. Pano
vání hřícha závisí od vůle člověkovy, která
jsouc milostí Boží utužena se mu vzepříti a
jho jeho svrhnouti může. Od vůle naší teď
zavisí, chceme-li hřích pánem naším učiniti.
Ovšem by pošetilé bylo, kdyby ti, jimž kra
lování v nebi určeno jest, hřích králem svým
učinili a otroky jeho se stali jsouce povoláni,
aby věčně s Kristem panovali. Chrys. Nedí:
netyranuj ve vás, poněvadž proti vůli naší
vládnouti nemůže; ani nedí: nebuď, v tom
smysle, abychom každého pokušení prázni
byli, což nemožno, nébrž vece: nekraluj, ne
povolujte jemu, nepouštějte mu vlády nad
sebou. Hřích béře se tu kolektivně a ab
straktně a vůbec, Dodává ve smrtném těle
vašem, dílem pro upamatování, že smrtelnost
těla z hříchu povstala, dílem pro potěchu,
že boj proti hříchu věčného trvání nemá,
nébrž jenom za života časného se prodlužuje;
obojí to má podnětem býti, aby člověk proti
všelikému panování hříchu se vzpíral. To
panování hřícha záleží v poslouchání žádostí
jeho, a právě nedávajíce se v poddanosthřícha
nemíme se mu vydávati ku poslouchání žá
dostí jeho. Dí poslouchati, poněvadž pokou
šínu býti od nás nezávisí, nadobro ale od
vůle naší závisí, chceme-li se nepoddati tako
vému pokušení; průvodna odtud svoboda
vůle s jedné a nenutivost milosti s druhé
strany. Text řecký přidával avrý čvabyste ne
poslouchali ho v žádostech jeho,leč podle nej
novějších vydání vymýtěna slova ťa,poněvadž
v prařídkých rkp. se nalezala. Od vniterného
života přechází ku vněšnému životu, od žá
dostí ku skutkům; a tu praví: 13. nevydá
vejte údů svojich hříchu za nástroj čťza oruží
nepravosti t. j. nezneužívejte údův těla svého
co odění, zbroje, oruží ke skutkům hříšným,
rukou na př. k ubíjení, jazyka ku pomlou
vání, očí ku vzhlédání na věcineslušné, slízké
a jinak životu bohumilému nebezpečné. Ne
pravost jest hřích vlády došlý vůbec. Odění,
orudí, zbroj jsou nástrojové, jimiž hřích svou
vládu, kralování svoje provodí; jemu propůj
čovati údů svojich čili nepropůjčovati za ná
stroj vlády od vůle člověka závisí.

Na tom záporném, negativném napome
nutí nepřestává ap., nébrž pokračuje ku klad
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nému, an dí: ale propůjčujte sebeBohu jak z
mrtvých živé aúdůsvých zaodění spravedlnosti
Bohu. Prvá částpropůjčujte se Bohu jak živé
při životu vniterném, k mysli, žádostem, k
vůli, a sice — tím vynořuje důvod té Bohu
povinné oddanosti — jakožto z mrtvých ži
vým se stavšé; dříve jste byli mrtví pro pa
nování ve vás hřícha, nápotom skrze víru a
křest stali jste se živými. A tu již třeba
život ten Bohu obětovati. Ale vniterné to
Bohu se odevzdání musí vejíti v dobré skutky,
v osvědčování vněšné, a o tom zevnitrném,
vnějším se propůjčování vece: vydávejte údy
své za odění spravedlnosti, pravosti, ctnosti.
To se děje, když užíváme ušíku poslouchání
slova Božího, očí k učení se dobrým věcem,
jazyka ke chvále Boží, rukou k rozdávání
almužny atd. Celé tělo a veškeří údové jeho
mají ve službě B. veliký význam, an veškery
ctnostem, šlechetnostem za nástroj býti ma
jí; na tom spoléhá askésa křesťanská a to
jež duchovníci odporoučejí mrtvení vniterné.
Ejhle na př. dí sv. Augustin, hněv povstane.
I neposkytuj jazyka svého k službě hněvu,
ku proklínání ani ruky k ubíjení. Hněv ten
slepý nebyl by povstal, kdyby nebylo hříš
nosti v těle tvém. Ale však odejmi jí pano
vání, nesmí zbrojí míti, jimiž by proti tobě
bojovala. A takto se učí nepozdvihati se,
když ihned z počátku oruží žádného najíti
nemůže.

Aby pak nikdo se vytahovati nemohl z
toho, k čemu ap. nabádá a nepředstíral se snad
nějakou nedostatečností, P. přidává ubezpe
čení, že ovšem jim toho co na nich žádá pí
leti dobře možno jest. Hřích vám panovati
nebude, vás nemůže podmaniti proti'vůli vaší
aniž vás ku poslouchání zlých žádostí a ku
provodění zlých skutků proti lepším snahám
vašim nakloniti může, ač ovšem jestli sami
se mu za otroky nevydáte a jestli boj proti
němu udatně povedete. Nebo, a to důkaz, že
hřích nad vámi obdržeti nemůže, nejste pod
zákonem, nébrž pod milostí. Nejste pod zá
Konem starým, který sice přikazoval a učil
co činiti, ale síly propůjčiti člověku nemohl
té, jížby všecka ta přikázáníbohulibě vykonal,
an raději ještě k tomu sloužil, že nepravost
lidská oplynula. 5, 20. 4, 15. Kdybyste ještě
pod zákonem byli, mohla by vás moc hřícha
podmaniti a uvléci. Nyní ale jste pod milostí,
pod pomocí vám Duchem svatým ku posvě
cení života propůjčovanou, která vás obno
vuje, sílí, ukřepuje a utužuje, abyste lehko
všem nástrahám, náruživostem, vášněm odo
lati, ctnosti život věnovati a ovšem svatě žíti
mohl. Sv. Leo (s. 7.) Reve vrah a krvavá
protivenstvé obrací a zaměňuje na pokojné ná
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strahy, aby ty, jichžto hladem, ledem, plame
nem, mečem přemoci nemohl, zahálkou stlumil,
žadostmi polapil, pýchou nadul, pochotmi po
rušil. Ale k zkažené těch a jiných všechněch
zlob má voj křesťanský mocné ohrady a vé
tězné zbroje.

Dotekl ap. dvojího stavu, podzákonného
a podmilostného, o obojím šířeji se rozpro
straniti hodlaje, činí to v 7. a 8. kap., v 4.
o zákoně, v 8. o milosti jednaje. "Tuto ale,
než dále přikročiti míní, námitky některé od
ráží, které z výroku, že nejsme pod zákonem,
nébrž pod milostí, povstati mohly. Vece:

15. Což tedy? Budeme-li hřešiti,
že nejsme pod zákonem, nébrž pod milostí?© Odstupto!16.Nevíte-li,že
komu se vydáváte za sluhy ku poslu
šenství, sluhami jste toho, jehož poslou
cháte, buďto hřícha k smrti, buďposlu
šnosti ke spravedlnosti? 17. Díky pak
Bohu, že jste byli služebníci hřícha, ale
uposlechli jste ze srdce spůsobu nauky,
ve kterýž jste vydání byli. 18. Vysvo
bozeni pak jsouce ode hříchapodmaněni
jste spravedlnosti. 19. Po lidsku mluvím
pro mdlobu těla vašeho; nebo jako jste
vystavovali údů svojich v službu meči
stotě a nepravosti k nepravosti tak nyní
poskytejte údy své v službu spravedlnosti
ku posvětě, 20. Nebo když jste sluhové
byli hřícha, prosti jste byli spravedlnosti.
21. Jaký tedy užitek měli jste tehdá z
toho, zač nyní stydíte se? Nebo konec
věcí těch smrt jest. 22. Nyní pak vy
svobozeni jsouce ode hřícha,'sluhami pak
stavše se Božími, máte užitek svůj ku
posvětě, konec pak život věčný. 23. Nebo
odplatou za hřích jest smrt ; blahodarem
ale Božím jest život věčný v Kristu Je
žíši Pánu našem.

Právě když apoštol dokazoval, že hřešiti
nepřipadá na křesťana, tanula mu na mysli po
dobná jak tam výše 3, 8. námitka, jižto lidé
z výroku jeho onebytí křesťanů pod zákonem
vyvozovali. Tudy táže se; Což tedy? Jaký
vývodek z toho vyvětíme? Budeme-li hřešiti,
poněvadž nejsme pod zákonem? Že lidí ta
kových stávalo, jenž výroky takové činili, vi
děti z nejednoho místa písmového Gal. 5,
13, 1. Petr. 2, 16. 2, 19. Pro odvedení ná
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mitky té nevydává se P. u velké dokazování,
nébrž smítá ty vývodky odvoláním se ke sku
tečnosti a ke zkušenosti jejich. Přirovnává
život lidský ke služebnosti.
sloužiti tomu, jehož sluhou jest; když se ale
k jinému pánu přikáže a jemu se podrobí,
od onoho k tomuto přejíti a všechnu službu
tomuto věnovati musí. Již pak člověk na
lezá se v nutnosti sloužiti buď hříchu buď
ctnosti, absolutnou bytností nejsa; avšak při
té nevyhnutedlnosti buď ctnost buď nectnost
a hřích vyvoliti může, a dvěma pánům slou
žiti nemoha, vyvoliti musí. Vece tedy: Ne
váte-li, že komu jste se vystavili v sluhy ku poslušenství,tohosluzťjste?© Asice,jakdále
Pavel tu všeobecnou větu zjednotlivuje: buď
hřícha k smrti, buď poslušnosti k spravedí
nosti. Slouží člověk buď hříchu a tenkráte
konec služby té jest smrť, věčná ozvláště,
buď slouží člověk poslušnosti t. j. s posluš
ností se k evangeliu, k Bohu, ctnosti, k zá
konu B. vine; a účinek té poslušnosti svaté
jest ospravedlněníči stav spravedlnosti, zkrátka
spravedlnost vniterná. Očekává čtenář, že
řekne P. místo k spravedlnosti raději k ži
votu věčnému, poněvadž slovo to zří proti
slovu smrt; leč ap. váhu klade na svatý
život, ovšem pak podle v.22. a 23. a podle
1, 17. (žije spravedlivý z víry) tuto také k
životu věčnému co poslednímu cíli a konci
prohlídá. Při slovech poslušnosti k spravedl
nosti tane mu na mysli, že ti, jimž píše, od
volivše hříchům ku poslušenství Bohu sepři
kázali. A tudy vylévá se v díků činění, an
dí: Diky Bohu, že byvše sluhami hřícha, ze
srdce jste poslechli spůsobu nauky, ve kterýž
jste vydání byli. Děkuje Bohu za dvojí věc,
jednu, že přestal u nich stav hříšnosti, druhou,
že uposlechli spůsobu toho nauky Páně, ve
kterýž uvedeni byli. Poslechli, přijali víru a
ku poslušenství jejímu se přikázali a věno
vali, ze srdce upřímného a radostného a do
brovolným rozhodláním vlastním. Ujali pak
a poslechli spůsobu či spůsoby nauky. Spů
soba, tvar, podoba nauky jest obstih a ob
sah čili soujem nauky křesťanské ohledem roz
dílu jejího od nauk jiných. Jiní spůsoba
nauky vykládají: obrazec, vzor, ráz, který
jim v ducha vtlačen a vtištěn byl, jako pečeť
se do vosku vtlačuje; přijali skrze víru ráz
a podobu nebeskou v duši svou, jenž jim od
apoštolů darem milosti Boží vbita, vtištěna
byla, aby ji životem vezdy pronášeli. Gal.4,
10. A tento přilehlejší jest výklad, anoť P.
spůsobu nauky staví proti hříchu. Vece ve
kterýž tvar, spůsob nauky vydání jste, poně
vadž hlavitý činitel svatého dle víry života
Jest milost Boží; ač pak nechce zapírati, že
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by nemuseli spolu působiti, kteréž spolupů
sobení všady tu předpokládá. Tím pak, že
se vydali v službu víře Boží, jak dále pokra
čuje v 18.: osvobozeníjste hřícha a přikázali
jste se, přirobili jste se co robové, přislou
žili jste se, přislechli jste se, přimanili jste
se, podmanění jste spravedlnosti co nějaké
královně. Sloužení hříchu u křesťanů pře
stalo, ješto oni patří nyní Spravedlnosti Boží,
ctnosti, svatosti a tudy vy již hřešiti ne
můžete.

Ale proč ap. dí: podmanění jste spra
vedlnosti? Rčení to neobyčejné a podivné,
ješto se slova podmaniti, podrobiti neužívá
v tom smyslu. A tudy se ap. omlouvá, an
vece: Po lidsku mluvím pro mdlobu pleti
vaší t. j. nauku svou obláčím v taková slova,
která všem přístupna jsou, a takových 0
brazů užívám, jenž jsou všem zračiti, Gal.
3, 15. příklad z lidských věcí, okoličností,
náhledů, mluvení beru a to činím pro mdlobu
pleti vaší či těla vašeho. Pleť značí nižší
stránku člověka, která příčinou jest mdloby
člověkovy ku postíhání věcí nebeských a
duchovních. Mluvím tak pro nestateč rozumu
vašeho. Leč jiní kladou výklad slov těch
tento: Lidskou věc pravím t. j. žádám věcí
lidem ovšem možných a jenžto sil pleti vaší
či mdloby vaší nepřesahují; jakoby řekl: ne
žádám od vás, čemu byste vyhověti nemohli.
Což, zdá se, lépe souvisí s následujícím vý
vodkem: Jako jste údy své vydávali v službu
něčistotě a nepravosti k nepravosti, tak vydá=
vejte či vydejte (a0r.) údy své v službu spra
vedlnosti k posvětě. "Tím předešlou větu vy
světluje. Není mnoho to, čeho od vás žá
dám, věc slušna to jest, nežádám, leč abyste
proměnili službu. Sloužili jste mečistotěco
hlavitému, také v službu náboženskou u po
hanů vniklému hříchu, a vůbec jste sloužili
nepravosti, jiným totiž také hříchům, a to
k nepravosti, tak totiž, že jste vezdy víc a
více do hříšnosti upadali. Již pak ale ode
staňte a přestaňte služby té ožahavé a vy
dejte údy své v službu spravedlnosti t. j.
ctnosti vůbec ku posvětě t. j. abyste den ode
dne více a více se posvěcovali. K zardění
přivodí je, di Origenes, aby aspoň toli po
slušní byli ctnosti, koli dřívěji nepravosti
poslušnými bývali. Běhaly nohy vaše dříve
k vylití krve, nyní běhejte k osvobození krve.
Prostíraly se ruce vaše k olupování cizého
statku, prostírejte senyní ku poskýtání statku
vlastního. (Ohlédaly se oči vaše pro požá
dání, ohledejte se nyní k milosrdenství a ka
ždý úd, jenž hříchu sloužil, ustrojen buď ke
sloužení ctnostem.

Aby jistěji k zamilování ctnosti je při
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vv
měl, ještě jednou jim stav dřívější na mysl
uvádí, an vece 20.: Nebo, když jste byli slu
žebníci hřícha, prosti, svobodni jste bylispra
vedlnosti t. j. nebyli jste jí poddání, byli
jste jí vzdáleni, odcizeni, jí zbaveni. Ap.
místo zbaveni vece svobodni, prosti, spů
sobem ironickým, namykaje, že stav otroctví
svého považovali za stav svobody. Podle
Jer. 2, 20. zlomiv okovy a svazky B. pra
vil: nebudu sloužiti, a Job. 11, 12. Muž
marný pýchou se pozdvihuje a mní, že svo
boden jest jak oslátko lesní. A tudy také
jim studem se zardívati přijde, když se upa
matují na dřívější stav svůj; jak dále dotý
ká: Jaký plod tedy, jaké ovoce, Jaký užitek
jste meli z těch věcí tehdá, za kteréžto senyní
stydéte? Neodpovídá ap., nébrž odpověď sobě
domysliti ponechává. Jiní ale drží, že 0
tázka spolu i odpověď v dotčené větě se na
lezá, jestli jenom jinak rozdělíme řeč a sice
znak otázky po: slově tehdá položíme, a co
následuje, za odpověď přijmeme. Jaký plod
Jste měli tehdá? Jaké ovocejste vydali tehdá ?
Takové, odpovídá, za které se stydíte nymí.
Výklad tento příhodnější jest a slovu xaozoc
fructus, plod, ovoce dopadnější, jak slovo to
hned v násl. v. přicházíneznamenajíc výhodu,
užitek, prospěch, nébrž plod, ovoce, výrostek,
t. j. činy a skutky. Takové ale ovoce ne
přináší nic jiného leč smrt, jak vece, že Zo
nec toho smrt ovšem věčná jest, Fil. 3, 19.,
o níž dí Aug. c. d. 13, 11. Nebude nikdá
hůře člověkovi při smrti, jako když smrt
sama bude beze smrti; stojí oproti žťvotu
věč. v. 22. Jiný ale jest váš stav nyní než
tehdá. Nyní pak osvobozeníjsouce ode hří
cha a podmanění jsouce Bohu, máte piod
svůj Ku posvětě. Osvobozeni, vece, a nedí
osvobodivše se, poněvadž se z milosti Boží
jim té svobody dostalo. Podmanění jsouce,
praví, zdá seironicky, an ovšemsloužiti Bohu
není manem býti, nébrž kralovati. Podma
něni jsou, slouží Bohu, dřívěj pravil: spra
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védlnostř, čím namyká, že Boží služba v usi
lování o spravedlnost, o ctnost, o svatost ži
vota záleží; proto vece: ovoce nesete ku
posvětě; Konajíce ctnosti posvěcujete sebe a
posvěta vyniká z pobožného, Bohu oddaného
života. Jak ze členu před slovem plod po
loženého (v ř. t.) viděti, má ap. ovoce a
plody ty jejich, svatý život, před očima, an
to píše. A konec toho jest blažený život
věčný. Tu dvojí odplatu, za hřích i za spra
vedlnost, kořeněji a osnovněji vykládá apo
tvrzuje obecnou větou: Odplata (podíl, mzda)
hříchu zajisté jest smrť; tak vece o skutcích
zlých. Nesmluvil ovšem bříšník mzdu tuto,
ale nutně a přirozeně následuje na zločiny
a zloviny 2. Cor. 5, 10. Hřích jest takový
tyran, jenž službu mu vykonávanou věčnou
smrtí splácí. Opak a obrat toho bychom
očekávali: odplata pak ctnosti či spravedl
nosti; ale ap. jinak si vede. On nedí od
plata, nébrž dí milost či milostina, blahodar
Boží. Za ctnosti a svatý život člověk prá
vem nemůže ničeho očekávati, ješto sám ži
vot ten jest dar a milostina Boží, a Bůh
odměňujíc ctnost lidskou dary svoje v lidech
korunuje, tudy Ž. 102, 4. dí, že Bůh koru
nuje člověka milosrdenstvím a smilováními.
Sn. Trid. 6, 6. A proto nepovídá odplata,
nébrž malostina, milost Boží, Bohem daná a
uštědřená za život svatý jest život věčný,
věčné blahoslavenství. Skrze Jesu Krista
Pána našeho přidává, poněvadž Pán nám toho
zasloužil, aby se nám síly k činění dobra a
napotom věčného blahoslavenství dostalo,
nebo z plnosti jeho vzali jsme milost za mi
lost Jo. 1, 16.

Tak ap. námitku odvodí, jenžto se na
mykala z nedorozumění slovům, jež vyřekl,
že nejsme pod zákonem více. A nyní již
přistoupá ku přesnému a pravému smyslu
výroku onoho a. předkládá jej tudíž v dá
lejšku.

Hlava VII.

Z příkladu ženy manželky 1—6. apoštol do
vodí, že Zákonem Starým vázání nejsme.
O zákonu tom dále učí, kterak hříchům
námětek dával 7—13., opisuje vniternou
člověka půtku 14—23. a posléze velebí
milost B. co jediný prostředek 24. 25.

1. Zdali nevíte, bratří, nebo po
vědomým zákona mluvím, že zákon nad

člověkem panuje, dokud žije? 2. Nebo
podmužná žena, dokad žije muž, přivá
zána jest k zákonu, umře-li však muž
její, rozřešena jest od zákona muže. 3.
Protož za živobytí mužova slouti bude
cizoložnice, bude-li s jiným mužem;
umře-li však muž její, svobodna jest od
zákona muže, tak že nebude cizoložnice,
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jsouc s jiným mužem. 4. Proto, bratří
moji, i vy umrtveni jste zákonu skrze
tělo Kristovo, abyste byli jiného, jenž
z mrtvých vstal, abychom plod nesli
Bohu. 5. Nebo když jsme byli v těle,
strázně hříchů, kteréž skrze zákon byly,
působily v údech našich k nesení plodu
smrti. 6. Nyní pak rozřešeni jsme od
zákona smrti, v němž jsme držáni byli,
tak že sloužíme v novotě ducha a ne
ve vetchosti písmene.

Na počátku předešlé kapitoly ap. z po
vahy a bytosti křestu ujišťoval, že člověk
hřešiti nemá, nyní toho, že Zákon Štarý zá
vazku pro křesťany nemá, doličuje příkladem
vzatým od stavu manželského. Důvodění a
vykládání svoje začíná obratem, jehož neneřídkoužívá:© Nevíte-li,táhnasekvědomo
sti jejich. Oslovuje slovem dratří veškery
křesťany, ješto všichni křesťané zákona po
vědomí byli; podobně výše 1, 13. Zákon
vládne nad člověkem, dokud žije.. Zákonem
slyší veškeren Zákon Starý, jak z v. T. nn.
viděti; představuje zákon co vládnou osobu,
co vladaře a pána, pán ale panství své pro
vodí jenom, dokavad příkazník jeho žije.
Zdá se, že tu přísloví nějakého právného uží
vá. „Dokud žije, člověk totiž, ne pak zákon,
jak se vykladačům některým uzdálo; nebo
v 2. nn. nevede se řeč o umírání zákona,
nébrž o žití a smrti člověka a v. 4. vece,
že my jsme skrze smrt Kristovu osvobozeni
od zákona. Všeobecnou větu tu příkladem
místněji vysvětluje: Nebo žena podmužá (mu
žačka) za živobytí mužova přivázána jest k
zákonu, aneb Jak text ř. čte: Nebo žena pod
mužná k živoucímu mužoví přivázána jest zd
konem, což, jak viděti, smyslu nemění; anať
žena právě svazem tím, jímž zákonu, také
muži svému přivázána jest. I jindá P. po
měr církve ku Kristu pod obrazem manžel
stva představuje 2. Cor. 11, 2. Ef.5,25.nn.,
jako se to v St. Z. ode proroků dálo Os. 2
19. Jes. 54, 5. Příkladem tím P. myšlénku
vůbec ojasňuje, aniž k tomu prohlédá, aby
věc, z níž příklad vzat, k věci té, jenž pří
kladem se vysvětluje, dokona dopadala; po
měr zajisté se obracuje, an nevniká ve svo
bodu osoba mroucí, jak bychom z 1. v. za
vírali, nébrž ta, jíž ona umírá. Apoštol vů
bec dí, že skrze smrt se svazek manželský
rozvazuje, a nedobře činí, kdo poďrobně tu
k novému manželu Krista, k odemřelémuale
zákon přilicuje, jakoby ap. v jinotaji mluvil,
ješto jenom v příkladu si vede. Zákon ten,
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jímž žena, dokavad muž žije, k němu při

vázána a povinována jest, čte se Gen. 2, 24.
přidrží se muž ženy a žena muže a budou
dva v jednom těle, čímž se nerozlučitedlnost
stavu manželského stanoví. Pavel také dů
vod vede na základě té nerozlučnosti a ve
škero doličování by v nivec upadlo, kdyby
stav manželský jinak, leč skrze smrt, rozvá
zati se mohl. Teprv když muž umře, opro
štěna, rozřešena jest od zákona muže t. j.
od zákona, který ji k muži poutá. Z toho
pak následuje v. 3., že tedy za živobytumu
žova cizoložnící slouti bude a jí ovšem sku
tečně bude, jestli se k jinému přidá muži,
umře-li ale muž, oproštěna jest od zákona,
tak že nebude cizoložnicí s mužem jiným žt
vouc. Z toho již odvětuje a obrací to blí
žeji a místněji k životu křesťanskému. Tudy
či protož bratří moj? %vy umrtvení jste zá
konu tělem Kristovým. Tělo Kristovo značí
smrt Kristovu, kterouž jsme spolu s Kristem
umřeli 6, 6. Skrze smrt Kristovu odemřeli
jsme zákonu či jak vece umrtvent, umoření
jsme zákonu. Očekávali bychom, že řekne
umrtven jest zákon; apoštol ale vazbu pro
měňuje, dílem aby neurazil Židův, jenž ač
křesťany se stavše o Zákonu St. výšeji než
slušelo tytýž smýšleli a znenáhla jenom o
pravé idei, ku které se nyní přiznávali, pra
vdivě mluviti přivykali; dílem aby tím na
mykl, že svobody té od St. Z. se nám ze
vnitrným skutkem dostalo; dílem abychom
nesmyslili o vniterné od Zákona oproštěno
sti, dílem také poněvadž smrt Kristova jest
smrt zákona spolu, ješto nás kletby zákona
zbavil a nám milost uštědřuje, abychom sva
tosti života píleti mohli. Na stejný konec
ale to vychodí, buď říci umřeli jste zákonu,
buď díti: umřel pro vás či vám zákon; nebo
jestli Zidé ku Kristu obrácení zákonu ode
mřeli, umřel též zákon pro ně, poněvadž
manželský svazek se rozřešuje smrtí které
hokoli z manželů. Smrtí Kristovou, jíž se
přiúčastňujeme 6,6., umíráme vládě zákona.
Vláda zákona nezáležela v požadavcích vněš
ných, mravných předpisů, nébrž 1. v tom,
že pro hříšnost naši nám podnětem bývá k
hříchu, níže 8., že 2. budí v člověku hlubo
ké vědomí hřícha a pocit bezůspěšnosti snah
svojich k upravení dokonalému mravů, po
moci ale k umožnění a provedení snah a k
ušlechtění mravův nedává 3.20. 7,13. Nadto
pak 3. kletbu vypovídá na všecky, kteří před
pisy jeho dokonale nevyplní 3, 9. 19. Od
této vlády zákona smrtí Kristovou oproštěni
jsme. Ale oproštění to není poslední cíl a
konec smrti Kristovy, nébrž toliko prostře
dek k tomu, jak dále praví, abyste byli ji
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neho, jenž vstal z mrtvých, abyste přislouchali
Kristu, což 6, 4. 5, 8. se stává skrze křest,
v němž obojí stránky milosti, zbytí zákona a
přiúčastnění se života Kristova se člověku
dostává. P. oddílně spůsobem napomínky
kladnou stránku přivodí, poněvadž člověk
ustavičně úvazek ten s Kristem obnovovati
a utužovati povinen; vzkřesu Páně dotýká
také právě proto, aby lidi k novému vzkří
šení duchovnímu vzbudil. To spojení s Kri
stem, to k němu se přikázání nesmí na ja
lovo a na plano splynouti, nébrž má slou
žiti k tomu, abychom plodonosilt Bohu. Plo
dové či ovoce jsou dobří skutkové a úmy
slové, jichž Tit. 1, 14. řevni býti máme.
Bohu t. j. k jeho cti a chvále a slávěovšem
pak i k dobrolíbeznosti jeho.

Plodonosnost ta naše Bohu jest povaha,
která nám teprv nyní Kristem udělena byla.
Jinak dříve před Kristem bylo. Nebo vece
P., když jsme byli ve pleti, strázně hříchu
skrze zákon působily v údech naších ku plo
donosené smrti. Tak vyličuje apoštol dobu
neobrodu, dobu předkristovou. V pleti, v
těle býti značí pleti podroben, podmaněn,
podslužben býti. Pleť, jak jsme několikráte
dotekli, má mnoho významů, na našemmístě
značí čenichání věcí tělu slibných, kochavost,
sklonnost k ukájení tělesných chtíčů, jak z
protivy v. 6. ze slov novotě ducha vysvítá.
Když jsme byli v pleti, když jsme pochotem
volnou uzdu pouštěli, tenkráte strázně hří
chů, strázně k hříchům čelící aneb strázně
hříšné, toli co žádosti hřícha Gal. 5, 24.
chtíčové hříšní, kteréž byly skrze zákon t. j.
jež zákonem vzbuzovány, zvýšeny a dráždě
ny bývaly. Strázně, vášně, náruživosti zlé
povstávají z přirodilé k zlému náklonnosti,
ze žádostivosti, jenž druhdy pleť sluje; zá
kon sice měl je shladiti a sobě podrobiti,
avšak 4, 15. a níže 7, 8. nn. zlá žádost tak
mocna a zla jest, že to, co k spáse bylo,
zneužila k sesílení svému a k záhubě naší.
Působily strázně v údech našich, všecky údy
těla, všechny částky jeho, všechny sílý a
moci ducha prostoupily a sobě k službě na
kloňovaly, abychom neslťovocesmrti, abychom
vydávali skutky zlé, hříšné, jimiž se vinnými
stáváme věčné smrti. Vystavuje smrt co ty
ranku, která sobě daň dává přinášeti a službu
konati, z níž jí ta výhoda jde, že se krá
lovství její více a více rozšiřuje. Ten byl
stav lidstva dříve jeho Kristem výkupu. Nyní
ale přibyl stav jiný, nyní uprázněni, opro
štěni jsme od zákona. Oproštěni jsme od
zákona smrti, jak čte Vulg., to jest od zá
kona, jenž příčinu podával či námětek na
skýtal hříchům a tudy smrti; výše již vy
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loženo, v čem vláda Zákona St. záležela.
Řecký text čte: oproštění jsme od zákona
umřevše (jemu), v němžto jsme vězeli či držáni
byli. M. smrti čte tedy řecký text umřevše
a tím slovem lepšího čtení se udává spůsob,
jakým jsme od zákona oproštěni, totiž ode
mřením tomu stavu, v němžto jsme vězeli
dříve, než jsme s Kristem na křestu k smrti
spojení byli, kdež jsme tělo či pleť se všemi
náruživostmi ukřižovali. Gal. 5, 24. Rom.
6, 6. Tím pak se náš stav zhola přejinačuje,
tak 'že již sloužíme v novotě ducha a ne ve
vetešt písmene. Stav náš nyní jest novotou,
obnovou, obrodem, posvěceným stavem, v
němž nepanuje nad námi kletba zákona, aniž
námi vládne pochotenství těla či jak apoštol
vece vetchost písmene; písmenem zove Starý
Zákon, který nad námi ve starém neobno
veném stavě panství provodil ve smyslu již
nahoře rozvinutém, an totiž rozkazoval co
dělati, ale síly a pomoci k tomu nedával a
přece kletbu vynášel na každého, kdo všem
předpisům jeho zadost neučinil, Genitiv pé
smene značí tolí, co vetchost písmenem či
zákonem udržovaná. Přestala a pominula
pro křesťany služba ta, jiná zableskla a vy
skytla se služba, novota ducha a v té no
votě Duchem svatým působené sloužíme Bo
hu. O novosti té P. jinde často mluví Gal.
6, 15. Ef. 4, 24. 2. Cor. 5, 17. Tit. 3, 5.
Co 0 rázu, jehožto křesťané nyní nabyli a v
němž — což samo sebou plyne, ač P. toho
zde zvláště nedotýká — úsilně choditi mají
všelijak u sebe jej zachovati hledíce. Zákon
Starý podobně písmenem také jinde nazývá
2. Cor. 3, 6. Soužití toli jest co dříve pra
vil býti pod něčím a značí stav, jak jsme
pravili, an se tuto idealně povahuje. Stav
tedy ten pominul, v němž jsme nestateční
byli k dobru a tudy kletbám zákona propa
dali; nyní an Duch svatý nás obnovil, pře
stal stav hřícha pro nás, podle idey ovšem,
nad námi panovati nemaje.

Ale kterak se tomu rozuměti má, že zá
konem horu brali u nás hříchové a že jímvnásobdrželystrázněvládu?© Nezdá-lise
ap. praviti, že zákon jest příčinou hříchů tím
více, an 5,20. přímnožek hříchův zákonu při
čítá? Aby tomu nedorozumění vyhověl, vy
ličuje poměr, v jakém zákon ke hříchu po
staven jest. Dí:

T. Což tedy díme ? Zákon-li hříchem
jest? Odstup to; ale hříchu jsem nepo
znal, leč skrze zákon ; nebo 0 žádosti jsem
nevěděl, kdyby zákon neříkal: nepožádáš,
8. Ale příčinu vzav hřích skrze rozkaz
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spůsobil ve mně všelikou žádost; nebo
bez zákona hřích mrtev byl. 9. Já pak
žil jsem bez zákona druhdy: ale když
přišlo přikázání, hřích ožil. 10. Já pak
umřel jsem a shledáno mně přikázání,
jenž bylo k životu, to býti k smrti. 11.
Nebo hřích příčinu vzav skrze přikázání
podvedl mne a skrze ně zabil. 12. Takto
zákon arci svat a přikázání svato a spra
vedlivo a dobro. 13. Čo tedy dobro jest,
mně stalo se smrtí? Odstup to. Ale
hřích, aby se ukázal hříchem, skrze
dobro působil mně smrt, aby stal se
nad míru hříšným hřích skrze přiká
zání.

Obecenstvím nějakým či přeosobněním
obléká ap. povšechnou na se osobu a mluví
o nevykoupeném lidstvu, v jakém stavě se na
lezalo a ovšem nalezá všady, kde nový po
čátek, nový princip, křesťanství průchodu si
nezjednalo.
a bystrotou ducha odkrývá tajemnici ducha
lidského a rozřešuje otázku, jejížto rozřechy |
veškero člověčenstvo předkřesťanské se při
všelikém snažení úsilném nadarmo domáhalo.
U každého člověka i pokřestěného ten jejž
dále předkládá stav nalezá se, jelikož vele
řídko se nacházejí ti, u nichž by milost ob
rodná celého člověka byla prostoupila a v
novou tvárnost Kristovu proměnila. Ale Pavel
mluví idealně o stavu, jaký by panovati měl
nyní naproti tomu, který druhdy panoval.
Toto přeosobnění na se vzav odpovídá na
povstati mohoucí -a bezmála povstalé námitkyotázkou:Cožtedyřekneme?© Spůsob
ten jsme již potkali výše 3, 5. 6,1. Zákon-li
jest hříchem? t. j. původem hřícha; anebjak
jiní tlumočí: zákon-li hříšen? ač obojí na
jedno vychodí. Nikoliv, odstup to, odpovídá
apoštol, abych toho něcotvrditi hodlal; nébrž
to platí o zákonu, že hříchu nepoznávám leda
zákonem. 3, 20. Jest to opět místo, jehož
slova, odloučíme-li je odjiných výroků apošto
lových, snadno v nedorozuměnízavedena býti
mohou. Nechce Pavel říci, že před kladným
zákonem a bez něho nebylo hříchu ani hříšnéžádosti,poněvadžmravnéhovědomía tedy
vědomého přestupu božské vůle nebylo; nebo
opak toho výšeji pravil v k. 1. a 2., že totiž
člověk vezdy přirozeného ve svědomízákona
povědom byl. On tedy tuto chce říci: vro
dilý hřích t. j. mravná od prahříchu vyšlá
zkáza, jejíž vrchol jest žádostivost (čzw9vuí«)
kladným zákonem s rozličnými a obtížnými

Podivuhodnou hlubokostí spolu

1
nad zákonem přírody vyšinulými předpisy v
celém objemu a v celé bílednosti opatrněl.
Přirozený zákon v zákoně kladném ve své
objektivnosti se zjevuje a svléká subjektivnost
svou. Hřích vniterný, hříšnost přirodilá, sklon
nost ke hříchům se tu rozumí a P. vece, že
člověkovi hříšnost ta, povaha ta hříšná tenkrát
teprv u vědomí přichází, když s přikázáním
nějakým se potká. A tedy hříšnost vidoucí
zákon sobě protiven býti vzproučí a vzpříčuje
se proti němu a zakochajeci se v žádosti své
námětek hříchu z toho béře. Prostranněji
mluví než 3, 20., ale nemíní hříchemtutohle
hřích odtaženě v ten smysl, jakoby hodlal
říci, že nevěděli lidé, což hřích jest, anoťjim
to podle 2, 14. dobře známo bylo. Chce tedy
říci, že nebyl sobě vědom vniterné hfíšnosti
své, jak hned dokazuje, an vece dále: nebyl
bych znal žádost, kdyby zákon nepravil: Ne
požádáš. Zádost, pochoť, chtíč, vůbec se a
šíro béře značíc úhrnek všech žádostí, po
chotí a chtíčů. Zákonem značí Zákon Starý
— nepak jak se vidělo některým zákon při
rozený — a táhne se k Exod. 20, 17. k de
vátému a k desátému příkazu B.jednotlivostí
tam přidaných pomíjeje, poněvadž všeobecně
a povšechně mluví. Přece ale nelze zapírati,
že poněkud také zákon přirozený podobně
jak zákon staré úmluvy působí; leč nestává
se to v tom stupni a P. maje nejvíce jed
nati o Starém Zákoně, k tomuto především
prohlídá. Jakou měrou a jakým během se
to děje, hned vykládá, přechodné spojky pak
dé užívaje a hřích co krále a tyrana něja
kého zosobňuje. Příčinu, podnět, popud, pobod
vzav hřích skrze rozkaz či z rozkazu, buď z
příkazu buď ze zákazu ; rozkazem každá ú
chvala, každý předpis buď kladný buď zá
porný se slyší. Hřích podpálen, popuzen, pod
něcen, pobádán, vzbuzen byl skrze rozkaz,
vztýčil se a řáditi počal a spůsobi! všelikou
žádost, rozžedil se, rozbahnul právě po věcech
zákonu či rozkazu danému odporných a tak
uspěšil se hřích za příčinou a za podnětem
zákona; v tom smyslu dí 1. Čor. 15, 56.
moc hřícha jest zákon. Hříchem zove hříšnou
náklonnost, poněvadž ač sama v soběpro nás
skutečným hříchem není, ze hříchu Adamova
původ béře a ke hříchu podněcuje. Hříšnost
ta spí jakoby ve člověku, dokavad jí neubudí
rozkaz nějaký, jímžrozdrážděna se v pochotě
všelikého druhu vzněcuje. Jsmeť té od pří
rody povahy, že právě toho cose nám zaka
zuje nejvíce žádáme a naproti tomu opět se
toho co se nám velí nejvíce odpíráme. Tu
ony známé průpovědi Ovidovy an. II. 19,
3. Co lze není nám vděk, čeho nelze to prud
čeji pálí III, 4, 17. Lnem vždy k nepozvoleným
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a bažíme co nám se odepře. Potok závadu a
hráz nalezajíc se rozvodňuje. Důkaz toho,
že rozkaz, úchvala či zákon hříšnost vniter
nou dráždí, jest na oce, nebo bez zákona jest
hřích mrtev, nedějným, nečinným jest; dřímá
a spí ta hříšná přirodilá zkáza naše mravná,
kdež se jí s úchvalou nějakou střetiti ne
přijde. Tu se vydává ap. ve vyličování stavu
předzákonného a opisuje, jak se postoupně
hřích vyvíjí. Prvý stupeň zahrnuje slovy: Já
pak žil jsem bez zákona druhdy a tenkráte
byla hříšnost mrtva, spala, ututlána byla;
dřímala, aniž jsem jí znal anižcítil; nejsouci
drážděna, vzbuzována a vzněcována, V po
klidu, míru a pokoji trvala, aniž se bytovati
zdála. Stav ten sv. Jeroným ad Algas 9, 8.
a Aug. ctr. epp. Pelag. 1, 9. přirovnává k
dětinství před dojitím úplného užívání roz
umu; dětem hřích málo starosti činí, ne
znají ho, nedbají oň, aniž velice k němu pod
něcovány bývají. Leč při tom blaženém stavě
netrvá člověčenstvo, nébrž ke stupni dru
hému postoupá. Přišlo přikázání, vešlo vpo
vědomí a setkalo se se vniterným hříchem, a
hřích, hříšnost, zkáza hříšná ožila, vzplápolala,
z popela, kde ututlána a přitlumena byla, se
vznítila. Když ale hřích ožil, tehdy jsem já
umřel duchovním spůsobem, ana hříšnost,
smysl hříšný, chtíč, pochoť, žádostivost ve
mně obdržela a skutečnou vládu nad duchem
ujala. Rozumí se smrtí tou vláda hříchu, po
tlačenost a přitlumenost duchovního života,
podrobenost vyšší stránky člověkovypod strán
ku mižší a vzniklá z toho upoutanost a ne
dbalost. Takovým během se dálo právě opak
toho, co zákon vlastivě působiti měl. A shle
dáno, vyjevilo se, že předpis, jenž dán k žť
votu, Deut. 30, 15. mně sloužil k smrti; účel
zákona byl sice život věčný, ale úspěch a ná
sledek byla smrt. Ovšem ne vinou zákona,
nébrž vinou žádostivosti za příčinou rozkazu
rozdrážděné a zbouřené. Jac. 1, 15. Vykla
dači jiní to všecko slyší ne o stavu doby
podzákonné, nébrž o hříchu prvotném, jehož
člověk hned s narozením účasten jest, jenž
ale ostává skryt, až střetí se s rozkazem a
tehdy ožije a člověkavšelijak opanovati hledí.
Leč výklad ten nemnoho odstává od přede
ňlého.

Příčinu toho, že dobro mně obráceno ke
zlu a život ve smrt, udává ap. v 11. Nebo
hřích ponuk vzav rozkazem, poďvedl mne a
jém mne usmrid. Hřích či hříšnost obrá
tila lék pro mne vjed; osladčovánímhříšných
žádostí a skutků, vyličováním rozkoší odtad
plynoucích navnadila a zavedla mne hříšnost
či bříchovnost; námyk, příčinu a podnět
vzav, podněcen byv a vzplápolav, vzniknuv

K Římanům Vit, Ž—13. Zákon St. hříchům námětek dával,

a vyniknuv rozkazem; podvedlimne, odvedl od
pravé dráhy, oklamal mne; k návalům po
chotí a chtíčů přidal se hříchem ještě pod
vod předmítaje rozkoše, zamlouvaje se vše
lijak blahem a štěstím k následování úsilně,
lestně a sladce namlouvaje. Namýká bezmála
na podvod, jímž zavedena a oklamána Eva
Gen. 3, 13. 2. Cor. 11, 3. 1. Tim. 2, 14.
jest zajisté to vzor, jehož hřích se všady drží
a týmže, jak tam prarodiče, během k vyvi
nutí, k bludu, přečinu, k odšinutí se od dráhy
života posavád podvádí a takto usmrcuje a
zabíjí, duchovně člověku život mravnýa vyšší
odnímá a tím mu smrt věčnou připravuje.
Již pak z toho co mluvil o spůsobu, jakým
hřích v nás povstává. a kterak zákon ne
vinnou jen dohodou a bezděčným podnětem
mu bývá, z toho dím právě nynízavírá: Zá
kon tedy sice svat a rozkaz svat, spravedliv
a dobr jest. Tak porazil námitku výše 7. či
něnou, jakoby zákon hříchem byl; spojkaszce
udává, že nějakou protivnou dovětou před
věta doplněna bude, což neděje se, ale Sa
mozřejmo jest: hříchjest zel. Svatjest zákon,
že učí a vede k tomu, co Bohu líbezno, co
šlechetno a svato; spravedliv, poněvadž hří
šníkovi trestem hrozí; dobr, protože těm kdo
zákon zachovávají, životem věčným odměňuje;
tři ta slova stužují dobrou povahu či mrav
notu zákona; zákon a rozkaz, jak již víme,
liší se sice, an zákon celek, rozkaz díl značí,
ale tuto se souznačně kladou. Všecka zloba
tedy záleží a spoléhá na zkáze hříšné člo
věka. Leč kterak možno, aby to, co svato a
dobro jest, stalo se mně příčinousmrti ? Snad-li
zákon, ač v sobě dobr, pro mne nedobrým
a zlým stal se? O tom jednaje vece: Tedy
co dobro jest, stalo se pro mne smrtí? či příčinousmrti?Odpovídá:Nekolivěk!| toho
všeho příčinou jest hřích. Vazba v řeckém
poněkud se liší; místo spůsobil čte se pří
čestí, kterýž mně spůsobil neb působící. Hřích
se mi stal smrtí, spůsobě totiž mně smrt.
Prostěji Vulgáta doplňuje příčestí operata
slovesem esť, Čímž v nejmenším se smyslne
mění. Hřích působil smrt, aby projevil se býti
hříchem, aby povahu, ráz, vlastnost svou u
kázal, která k záhubě a smrti vede. Ještě
jednou ale stuženě myšlénku o povaze hříš
nosti opakuje: « půsodil mi smrt, aby stal
se nad míru, náramně Aříšným hřích skrze
rozkaz. Aby stať se t. j. aby se projeviloa
ukázalo, jak náramně a neskončeně velikézlo
jest hřích, že 1 věc nejlepší a nejspasitedl
nější ve zlo, ano v příčinusmrti obrátiti může
a opak toho působí se, Co se zaměřovalo.
Když neduh lékem dobrým a vhodným ne
hojí se, nébrž více se rozjídá, tu nemoc ovšem
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had míru vzešla a se rozmohla.
hřích co tyran zosobňuje, jenž k tomu pro
hlídá, aby povahu svou hříšnou všelijak pro
vodil a objevil. S tím se ocítá P. u příle
žitosti a nutnosti, onu vniternou půtku dobra
a zla ve člověku místněji vylíčiti, co tudíž
činí.

14. Víme zajisté, že zákon ducho
ven jest, já ale tělesen jsem, prodán pod
hříchem. 15. Nebo co dělám, nerozumím ;
nebo ne -co chci dobrého,to činím, nébrž
čeho nenávidím, zlo to konám. 16. Jo
stliže čeho nechci to činím, přisvědčuji
zákonu, že dobrým jest. 17. Nyní pak
ne již já konám toho, nébrž přebývající
ve mně hřích. 18. Vím zajisté, že ne
přebývá ve mně, to jest v těle mém
dobro ; nebo chtění mně příleží, činění
ale dobra nenalezám. 19. Nebo neco chci
dobrého činím, nébrž to čeho nechci zlo
to konám. 20. Jestli ale to čeho nechci
to činím, již ne já dělám toho, nébrž
přebývající ve mně hřích. 21. Nalezám.
tedy zákon, když chci konati dobro, že
mně zlo příleží. 22. Nebo se kochám v
zákoně Božím podle vniterného člověka,
23. vidím však jiný zákon v údech svojich,
jenž bojuje proti zákonu mysli mojí a
jímá mne pod zákon hřícha jsoucího v
údech mojich.

Líčení vniterného boje začíná ap. pro
dokázání toho, že zákon není příčinouhříchu,
nébrž žádostivost, důkaz pak vede z povahy
zákona. povšechně uznané: Véme, že zákon
duchoven jest. Což tu značí slovo duchovem?
Stojí proti slovu tělesen. Jelikož se praví o
zákonu a ne o člověku, rozličným spůsobem
se bráti může, buď ohledem původu, že od
Ducha sv. pochází; buď ohledem ducha člo
věčího, že od něho, od vyšší stránky člově
kovy toliko pochopen býti může, buď 0 po
vaze zákona, že Duchem sv. prostoupen a
ovládán jest, aneb, což také ku povaze zá
kona zří, že se v něm vůle Boží objevuje a
že ideu mravnosti pro lidstvo k vývinu vyš
šího života v sobě nese. Poslední pojem nej
lépe přiléhá, ano slovo ďuchoven 1. Cor. 15,
44, 46. 1. P. 2, 5. naproti zemskému, níz
kému klade se. Zahrnuje duchovný všecky
tři přímětky v 12.svat, spravedliv, dobr. Po
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vaha člověka, o níž dí: -Já pak; slovem já
vůbec člověka celého tuto a v másl. vv.
míní, již tu již onu stranu vyšší neb nižší na
mysli maje. V našem v.14.prohlédá k stránce
nižší, v 17.20. k stránce vyšší, což pro obe
cenství přívlastků duše a těla ovšem dobře
činiti může, ač pro lepší jasnotu někde ji
ného slova i oté, i o stránce oné užívá, v
18. pleť, v 23. smysl. Já pak jsem pletěnt. j.
od pleti, pleťský, pleťový, tělesný, mám po
vahu pleti, nižší stránka nade mnou vládne,
čenichám věcí zemských, hledám co smyslům
lahodí, co chtíčům a pochotem hoví. Vřeckém
jest dvojí čtení, leč obojí jakožse jedním jen
písmenem různí vněšně, tak vniterně, docela
na tomto místě, stejný smysl řine. Místněji
stav nižší stránky hned následujícími slovy
vytýká: prodán pod hříchem či zaprodán
hříchu co otrok vladaři a veliteli krutému,
hříchu či hříšnosti či zkáze přirodilé, která
tak nade mnou vládne a tak si mne podrobila,
že bez vůle její téměř jednati nemohu. Výše
5, 21. 6, 12. 14. již mluvil o kralování hřícha,
ale tu užívá slova vzatého od lidí do otro
ctví prodaných Lev. 25, 39. Deut. 28, 68., aby
převládu a převahu hříchunad vyšší stránkou
člověka vylíčil. Podobně vece písmo 0 Acha
bovi 3. Reg. 21, 20. že zaprodal se, aby činil
zlo. Mluví o neobrodu, aniž chce říci, že by
člověk zhola byl svobodu ztratil ao své ujmě
a silami svými ničeho dobrého podjíti se ne
mohl. I v člověku obrozeném hříšná zkáza
ta bytuje, avšak nepanuje, nébrž bytováním
svojím dává příčinu obrozenci kzískání sobě
vítězství a koruny slávy. 7, 25.8,1. P. užívá
přítomného času pro lepší vytknutí věci v
předešlý stav se vmysle.

Zaprodanost tu nyní dosvědčuje z dějů
Nebo co dělám, nevím,

neznám, nepoznávám t. j. jak Chrys. vece;
omráčen bývám, uvlečen, odryt, uchvacován,
násilí trpím, podrazen bývám; nevím, neznám;
buď že vědomí mravné omráčeno jest, buď
že skutku toho neuznávám co takového, jejžto
bych byl vykonával, kdyby se rozum a vůle
dokonale sjednávaly. Nával chtíčů tak do
rývá na rozum, že omráčen jsa a omhlen a
otemněv ke zlu se uvléci dává. Svědčí o tom
událost moje vniterná, nebo nečiném toho co
chci, nébrž čeho nenávidím to činím. Chci
značí nedokonalé chtění abstraktně vzaté,
jímž člověk přeje dobru vůbec, pokad ono

"nepřichází v odpor s vášněmi a předsudky
jeho. Tak i slovo nenávidím značí nedoko
nalou nenávist všeho zla, člověk žádá dobra,
ale žádost ta nedokračuje až k skutku sa
mému. To jest ten vniterný boj, ten rozbrat
a rozvrat člověka. Vůle jeho schvaluje zá“
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kon a zločinu se vzpírá, ale ač se vyšší
stránka vzpěčuje, přece podmaněna bývá a
klopotá ku páchání hříchu. Vulgáta hned
dokládá nečiním dobra, a dále činím zlo; leč
apoštol se nese všeobecněji a řečtí rukpp.
ano i latinští a nadto svatí otcové slov těch
dobro, zlo, vynechávají. O vniterné půtce
také pohané nejednou se pronášejí a ko
mentatóři mnoho také míst z nich uvádějí,
tak že se jich tu odtahovati nelze. Nejzná
mější jest Ovid metam. €, 18.

Moc vleče bezděčnou mne nová a rozum mne
k jinému.

Chtíč mně k jinému radí.
Lepší věci zřím sic a chválím,
Však horších se držím atd.

Seneka ep. 52.
Což jest to, jenž nás, an jinam zamě

řujeme, jinam táhne a tam, odkad se ode
brati žádáme, pohání? Což se potýká s du
chem naším a nedopouští nám něco chtít1? atd.

Z tohoto bezděku v útrobě naší ovlá
dlého apoštol odvětuje: Jestli, čeho mechci,
to činím, přisvědčuji zákonu, že sličen, dobr
Jest; nebo vůle má se zákonem se zjednává
a zlému odporuje, ovšem tedy dobrotu zá
kona uznává a svou k němu přikázanost 0
svědčuje. -Dobr zde značí tolik co výše 12.
třemi přímětky vytknul. Ale poněvadž přece
činím čeho nechci, tedy jde z toho, že, jak
dí dále: Nyní pak ne již jd činím to, ale
přebyvající ve mně hřích. Přičinění a doko
nání zla připisuje hříchu a odčítá a odpírá
vůli, vyšší stránce člověka, v čem se ona pod
hřích zaprodanost na oko spatřuje. I v té
porobenosti a v tom otroctví člověk tu šle
cheť podržuje, že sobě vyšší povahy povědom
ostává a proti tomu otroctví se vzpírá. Dí
Zlatoúst takto: Vidíš že mysl při skutku
zlém vlastivé svoje šlechtictví zachovává.
Slůvka nejíž, nyní nejsou časová, nébrž jak
na oce jest, dovodící; Aříchemjak již pra
veno přirodilá zkáza se znamená, a přebý
váním hřícha se značí, že hříšnost ta k by
tosti naší nenáleží a ovšem vybostěna býti
má i může.

Ale výrok ten apoštola Páně nad míru
jest důležit a tudy se ap. nucena cítí jej
znova ojasniti a místněji provésti. 18. Vím
zajisté, že nepřebývá ve mně, to jest v pleti
mojí, dobro, nebo chtíti příleží mně, činění
však dobra nenalezám. Tam 17. v. pravil,
že přebývá v nás hřích; zde totéž vece ze
zkušení veškerého lidstva (nebo dí vém) zá
porným spůsobem: nepřebývá ve mně dobro
a slova ve mně sám vysvětluje slovy čo jest
v pletí mé či těle mém, louče vyšší částku
hdské bytnosti od nižší a sídlo hříšnosti
tuto popředně klada. Příleží mně a opak
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toho nenalezám se vespolek vysvětluje. Pe
lagiáni se táhli ku první části druhé polo
vice tohoto verše, aby nauku svou podepřeli,
že člověk o své ujmě dobro chtíti může a
že ono v naší moci nalezá se; přehlédli ale,
co P. hned dokládá, že činění dobra nena
lezá v sobě. Naobrat Gnostikové z první
části verše ze slov v pleti mé nepřebývá do
bro odvětovali, že pleť či tělo člověka v sobě
zlo jest. Chrysostom jim ale odpovídá: z
toho, že se v pleti naší nalezá zlo, nenásle
duje, že pleť zlá jest. Věc se má jak citara
k hudci; nikdo nebude citaře vytýkati, že v
ní není umění hudcova. Ostatně, dí-li P., že
v pleti, v těle, v nižší stránce člověka zkáza
přirodilá přebývá, nechce říci, že by vyšší
stránka jí prázna byla, nébrž o zkáze stránky
nižší jenom mluví, poněvadž tuto jen k té
povaze stránky vyšší hledí, jenž zákonu B.
souhlasna jest. Nadto chtěl boj onen stránky
vyšší a nižší také vylíčiti a poukázati, že
nižší stránka nejvíce závady a překážky do
bru zavaluje a hodlal jakoby vysvětliti onen
výrok Páně Mt. 26, 41. Duch hotov, ale tělo

opisuje, an dí: 19. Nebo ne co chei dobro
činím, nébrž čeho mechet, zlo, to činém. Z toho
ale opět následuje v. 20. Jestlť pak ne co
chei já to činím, již ne já dělám toho, nébrž
přebývající ve mně hřích. Slovo činím značí
dokonalý čin a kon, jenž se vnějšně skutkem
vynáší s přivolením rozumu. Slovo chce značí
nedokonalé chtění, jímž člověk vůbec chce
dobro, pokud zlovášnémi a předsudky takové
chtění se neruší. Co tam v 15. vůbec a ve
směs pravil podle t. řeck., to nyní ozvláště
na dobro a na zlo obrací a znova strast lid
skou líčí takovou býti, že netoliko dobra, jež
by člověk chtěl, nevykonává, nébrž že také i
zlo, jehož nenávidí, ve skutek uvodí. Po40
rují někteří, že ap. se opětuje proto, aby tím
malebněji půtku onu vniternou člověka neb
rozence vylíčil.

Již pak z toho vyličování od v. 14. vý
vodek obecný činí: 21. Nalezím tedy zákon,
když choti činiti dobro, že zlo mně příleží.
Slova ta nesmírně mnoho nesnází činila vy
kladatelům starším, kteří ustrnuli na tom,
že se slovem zákon tuto také Starý Zákon
rozumí; blud ten nedal jim závad a překá
žek vzniknouti a na všelijaké výmysly je
přiváděl, jichžto lépe mlčením pominouti.
Zákonem tu neslyší apoštol Zákona Starého,
nébrž zákon v údech našich, sklonnost k
hříchu v. 23., jíž nižší stránka co nějakého
zákona poslouchá, jak to P. sám hned vy
kládá: když che? konati dobro, příleží mně
zlo, nalezám, že ve mně jest zlo, zlovášeů,
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zlopud, zlosklon; nalezám v sobě zákon, že
an chci činiti dobro, zlá hříšnost se tomu
vzpříčuje. Jak zákon ten pleťový či plet
ský vůli k dobru působnosti zbavuje, vysvět
Juje ap. 22. Lobujt st zajisté v zákonu Bo
žím podle vniterného člověka. 23. Vidím ale
jiný zákon v údech svojich, potýkavý se zd
konem mysli mé a jímající mne pod zákon
hřícha jsoucího v údech mojich. Půtka dvou
zákonů ve člověku se děje, zákona mysli a
zákona hřícha. Zákon mysli a vniterný člo
věk totéž značíce vespolek se objasňují; zá
kon v údech a zákon hřícha podobně sou
značny jsou. Kochám se, libuji sobě, odpo
vídá slovu přisvědčují v. 16., ale značí při
svědčování vyššího mnohem stupně. Zákon
Boží se zde vůbec béře a zahrnuje každý
výjev jeho v sobě, tedy netoliko Zákon Starý,
Mojžíšův, nébrž i zákon mysli v. 23., jak to
z v. 25. vysvítá, kdež zákonu Božímu naproti
se staví zákon hřícha. Slovo vidím (v údech
svých zákon odporný) odpovídá slovu nale
zám v. 21. Zákon Ařícha jest sám hřích,
sama ta hříšnost. Celou půtku vyššího a
nižšího ve člověku neobrozeném opisují slova
bojující, potýkající se, odporující a jémající,
uplenující, porobující, ukořisťující mne ve
svou službu, o svobodu ducha mně připra
vující, v otroctví pleti mne uchvacující. Mysl
člověka tíží dle povahy své k věcem mysl
ným, duchovným, pleť k věcem tělesným,
nízkým a nyní po pádu k věcem zákonu
Božímu protivným. Půtka ta v útrobě lidské
co na poli nějakém se stává a člověk ne
obrozenec následkem jejím uchvacován, uvle
čen bývá v zajetí a otroctví a tak bývá za
prodán hříchu. Nosí člověk v sobě vraha,
jenž jej obléhá, dobývá, přemáhá, odvléká a
v otroctví prodává. Má sice vyšší stránku
v sobě, jížto se v zákoně Božím kochá, vlohu
mravnou a zbožnou, věno duše, přívabu a
přívnadu k dobru, kterou podle výroku Klem.
Alex. paed. I. 3. co nějakým kouzlem k do
bru se přivinuje; zákon vniterný v sobě
chová, jenž, jak Cicero vece de republ., stá
lý, věčný, povšechný jest, jenž nikdy vyzdvi
žen býti, aniž nějakým národem a vrchností
nějakou vyprázněn a zrušen býti nemůže.
Avšak dokavad obrozen není z milosti Kri
stovy, neznikne toho boje a té strastné půtky,
z níž zřídka co vítěz, ponejvíce ale co otrok
vychází. Povážení neblahého stavu toho, v
němžto se neobrozené člověčenstvo nalezá 4
s nímž Pavel srdečně soucituje, vynucuje mu
stesk tento:

24.. Nešťastný já člověk! Kdož
mne vysvobodí z těla smrti této? 25.

Svatý Pavel.

Velebení milosti Boží, 81

Milost Boží skrze Jesu Krista Pána na
šeho. Já tedy sám myslí sloužím zákonu
Božímu, tělem ale zákonu hřícha.

Vzdechem oním Nesťastný člověk já! P.
půjčuje slova veškerému člověčenstvu, touhu
po spáse a spasiteli vroucně pronášejícímu ;
vzal slova ta z vlastní zkušenosti své přede
svým ku Kristu obrácením došlé. Kdekoli
vzdychnutí to z pocitu duchovního neblaha
ohlásilo se a ozvučelo, tam se potřeba Spa
sitele ozvala; a tak Zákon Starý, ač podnět
k vzrostu hřícha poskýtaje, prostředečně lid
stvo ku Kristu vedl. Kdož mne oprostí těla
smrti té vzdychá P. Tělem smrti nerozumí se
tělo smrti časné podrobené, aniž tu ap. touží
těla skrze smrt prost býti; kdyby to byl
vynořiti hodlal, bylby jinak se pronesl, bylby
řekl: Kdy zbudu těla smrtí? Tělo se proto
jmenuje tělem smrti, že v něm smrt bytuje,
ne smrt časná, nébrž věčná, jak tam 6, 6.
tělo nazývá tělem hřícha, že v něm hřích
svou králku provodí. Nechce zbýti těla, né
brž těla, pokud v něm smrt věčná se ubyto
vala. A slušně, vece Origenes, jmenuje tělo
tělem. smrti, an v něm hřích přebývá, jenž jest
příčina smrti. Ne těla, nébrž hřícha chce
zbýti, a k tomu zbytí se odnášejí ty díky,
jež vyslovuje v. 25.: Milost Boží skrze Jesu
Krista Pána našeho. Tak sice čte Vulgáta
a s ní DE. a otci lat. Ale větší a lepší
část čte m. gratia Dei raději gratia Deo
9e$, tak že jsou díky to anikoli odpověď na
předešlou otázku, jakož ani otázka to není,
ale raději vzdechnutí jdoucí z nejvniternější
útroby. Aniž také odpovědi chladné a přímé
čtenář očekává tu, kdež pocit bídy a bláhy
útrobu unáší. Avšak ani ř. staré čtení Dě
kuji pravo není. Díky tedy vzdává ap. a 8
ním celé lidstvo za milost, kterou nás obro
div oprostil onoho robství a otroctví hřicha
Bůh skrze Jesu Krista P.n., jímž naše díky
původ vzaly a jímž jediné Bohu příjemny
jsou. Ty díky učiniv ap. sbírá a shrnuje
všecko, co o vniterném boji byl pověděl, stroje
se již oprostnou milost B. velebiti. Ten jest
tedy stav lidí neobrozených, že, jak ap. 0
veškerém člověčenstvu obecenstvím nějakým
praví, týž já myslí sice sloužím zákonu Boží
mu, pletí ale zákonu hřícha, Mysl značí, jak
dříve, myslnou, vyšší stránku člověka se
všemi mocmi jejími, vrodilou mohutnost po
znávati a voliti, pokud obrácena jest k ucho
pování dobra, přírodná náchylnost rozumu k
věcem všelijak chvalitebným, jenž se jeví v
pozvání jedinosti Boží a v poslouchání zá
konů svědomí. Výkon toho poznávání a po
slouchání sluje zákon mysli, jak jsme o tom
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výšeji mluvili; pleř znamená stránku nižší a
pochotě její. Jest to princip mysli odporný,
pravá příčina jednotlivých zložádeb. Mluví
ap. opět o člověku přirozeném, neobrozeném
v Kristu a nepraví jiného leč, jak řečeno,
shrnuje v jednotu předešlé své pojednávání,
že vyšší stránka člověkova kochá se, přisvěď
čuje a tím ochotu a službu svou prokazuje
či slouží zákonu Božímu t. j. mravné vůli
B. buď již v staré úmluvě, buď na tabulách
svědomí napsané; nižší stránka ale dává se
pudy, vabidly vněšnými, vnadami lichotivými
uchvacovati a stránku vyšší sobě podmaňujíc,
k hříchu ji přivodí. Ale jiný stav nastal
nyní skrze Krista, stav obrodu, o němž v
násl. kap.

Nemůžeme také aspoň několika slovy
nepodotknouti, že hlava sedmávlastní téměř
historii výkladův má, an přerozličné a sobě
právě odporné nauky z ní vynořovány. Ra
tionalisté a Pelagiáni s jedné, Deterministé,
Predestinatianisté, Reformátoři se strany

Hlava

Opisuje nový stav člověčenstva a pravě, 1—17.
že ti, jenž Kristu se oddalit a milost jeho
v sebe přijali, viny a zátraty prostíjsou,
Ješto žijí podle ducha, jíměto syny Bo
žími stali se. O budoucí jejich slávě
18—350. svědčí povšechná celé přírody
touha a důvěra modlitbami a stálostípro
jevovaná. Posléze tvrdí 31—39., že nás
nic od lásky Krista odloučití nemůže.

1. Žádného tedy nyní zatracení
není těm, jenž jsou v Kristu Ježíši, jenž
podle těla nechodí. 2. Nebo zákon du
cha života v Kristu Ježíši vysvobodil
mne od zákona hřícha a smrti. 3. Nebo
co nemožno bylo zákonu, ješto mdlý
byl pro tělo, Bůh (učinil) Syna svého
poslav v podobnosti těla hříchu a pro
hřích odsoudil hřích na těle, 4. aby
spravedlnost zákona vyplněna byla v
nás, jenž nechodíme podle těla, nébrž
podle ducha. 5. Kteří zajisté jsou po
dle těla, věci těla obmýšlejí, kteří ale
podle ducha jsou, věci ducha obmýšlejí.
6, Nebo obmysl těla jest smrt, obmysl
pak ducha život a pokoj. 7%.Protože
obmyslnost těla nepřítelkyně jest Boží,
nebo zákonu Božímu se nepoddává aniž
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druhé, ano Manichejci a jim podobní lidé ve
výrocích jejích obranu pro nauku svou hle
dali a stalo se, že nejeden vykladatel později
maje s jinými odporníky co činiti, dřívějšího
výkladu svého odstoupil. "Tím dálo se, že
právě výrokové ti všestranně obádáni, smysl
jejich hlouběji proniknut a konečně na jisto
téměř stanoven a docíleno jednoty s té strany,
že již se nevykládá o člověku obrozeném,
nébrž o neobrozeném toliko; ač ovšem po
něvadž 1 po křestu ostává žádostivost i hří
chovnost v člověku, půtka podobná také u
křesťanů se nachází. Apoštol ale mluví, jak
jsme v 6. kap. několikráte pozorovali, ide
alně a klade stav, v jakém člověk křesťan
postaven se nachází. Proto ovšem možno,
že i Světcové náramněnaříkali na půtku tu,
kterou vniterně podnikati museli, ješto starý
Adam v nás znenáhla umírá, aniž to jejich
O tom svědčení proti výkladu našemu čelí.
O obrozenství pak ap. ve hlavě násl. se
pronáší.

VILU,

zajisté může. 8. Kteří pak v těle jsou,
Bohu líbiti se nemohou. 9. Vy ale v
těle nejste, nébrž v duchu, jestliže přec
Duch Boží přebývá ve vás. Pakli kdo
ducha Kristova nemá, ten není jeho.
10. Jestliže však Kristus ve vás jest,
tělo sice mrtvo pro hřích, duch ale žije
pro spravedlnost. 11. Jestliže pak Duch
toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých,
přebývá ve vás, vzkřísivší Ježíše Kri
sta z mrtvých obživí i smrtedlná těla
vaše pro přebývajícího Ducha jeho ve
vás.

V šesté hlavě ap. již o SvoboděKristem
nám darované mluvil a 6, 14. proslovil, že
nejsme pod zákonem, nébrž pod milostí. Pr
vou část výroku toho, že pod zákonem ne
jsme, pojednával v kap. předešlé, nyní při
stoupá k části druhé a ukazuje, že jsme
přešli pod vládu milosti, jíž Duch sv. nás
obnovuje, nás ku panování nad pletí umoc
ňuje, z čehož potom plyne, že 1, 17. evan
gelium skutečně jest moc Boží daná člověky
spasiti. Počíná ap. vývodkem z předešlého,
z prvé částky v. 25., v níž byl pojíny před
chozí shrnul v ten pomysl, že ovšem od
převahy hřícha osvobozeni jsme, a že nyní
začal jiný stav a jiné občasí. Žádného tedy
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teď zatracení není v těch, jenž jsou v Kristu
Ježíš. Nemají se báti věčné smrti, pokut
věčných, jelikož ani duchovná smrt nad nimi
nepanuje, aniž také dle pleti, nébrž dle ducha
obcují. To pak jest výminkou či raději po
vahou stavu toho nového, že jsou v Kristu
Ježíši, že jsou v něm zaštěpeni, vkořeněni,
jemu docela oddaní a s ním jako srostlí;
slovem býti v Kr. vniternou spojenost s
Kristem spolu se vněšnou znamená a značí
toli, co v. 9. míti ducha Kristova, přebývání
a probývání či prostoupání útroby, mysli a
všech mohutností duchem Kristovým, S
Kristem se roditi, v něm žíti, umírati, ukři
žovánu býti, z mrtvých vstáti, na nebe
vstoupiti a nebeským duchem oddýchati. Ti
jak přikládá Vulgáta nechodí podle pleti, a
jak ještě přidává text řeckýnébrž podle ducha;
obojí ten přímětek vzat z v. 4. a napřed k
ojasnění byv na kraji napsán, potom do sa
mého textu již zcela již z polovice vklouznul.
Kterakým během to od zátraty osvobození
se dálo, učí P., an dí v. 2. Zákon ducha ži
vota v Kristu J. osvobodil mne od zákona
hřícha a smrti. Dvojí zákon klade: zákon
ducha a zákon hřícha; zákon ducha jest
spolu zákon života a zákon hřícha jest zákon
smrti. Zákon ducha jest zákon Duchem sva
tým v člověku stanovený a Duch sv. sluje
duchem žtťvota,jelikož člověka znovu zrozuje
a posvěcuje. Odlikuje se tedy zákon ducha
od zákona mysli 7, 23. a značí zákon mno
hem vyšší; tam 7, 23. o neobrodu, tuto 8,
1. o obrodu řeč jest. Kde ale Duch vládne,
kde zákonem jest, t. j. kde moc, vládu svou
provodí, tam všecko, co vládě jeho se příčí,
vyprázňuje a zničuje, a tudy člověka osvo
bozuje od hřícha, či jak vece ap. od zákona
hřícha, od vlády, již hřích či hříšnost nad
člověkem provádí, od zákona jsoucého v údech
našich %, 23. 25. Hříšnost ta či sklonnost
sluje zakonem hřícha, poněvadž jako nějakým
povelováním člověka k hříchu vede, dráždí,
svádí a pudí; sluje pak, jak dále ap. ji na
zývá, 1zákonem smrti, poněvadž k věčné smrti
člověka přivodí, ješto mzda hřícha jest smrt,
časná, duchovná i věčná. Duch sv. dává
člověku milost, aby pleť, hříšnost, sklonnost
ke zlu, zákon hřícha překonával, život du
chovný v sobě zakládal a utužoval, a tudy k
životu věčnému a blaženému dospíval. Osvo
bodil mne t. j. postavil mne v tu osvoboze
nost od hřícha a jeho zákona, kteroužto ale
já všelijak udržovati a obnovovati a s jeho
milostí spolu působiti musím. Skrze Jesu
Krista či v Ježíši Kristu osvobodil mne, ješto
milost Ducha sv. nám od Krista P. zjednána,
vymožena a zasloužena 1. Cor. 15, 22,
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Jakou měrou a jakovým během stáváse
to osvobození? O tom nás ap.sám poučuje,
an praví 3. Nebo co nemožno bylo zákonu,
ješto mdlý byl pro pleť,Bůh Syna svéhoposlav
v podobnosti pletí hřícha pro hřích odsoudil
hřích v pleti. Obsažitá věta tahle chová, jak
pohled prvý hned nás učí, poučení, že zkáza
hřícha dála seskrze Krista; ale místnější vý
klad pojediných slov nemálo nesnází spů
sobil vykladatelům, jakož i vazba jim těžko
sti zavalovala. Nebo v t. ř. chybí zdá se ča
Soslovo určité, jímž věta se dokonává. A
proto se rozcházejí vykladači, an jedni do
plňují větu slovem učení? a obyčejně potom
slova pro hřích k násl. větě berou. Jiní ale,
podle nichžto se 1 překlad náš nese, za to
mají, že věta ukončenajest, aniž čeho přiči
niti potřebí, an akkusativ větyprvé absolutně
stojí a časoslovo určité jest odsoudil, jímž
celá věta se dokonale váže,jakoby stálo: Pro
nemožnost (pro nestateč) zákona, ješto mdlý'
byl, mdlelpro pleť, Bůh odsoudil hřích v plet.
Rozdílem tím vazeb nemění se v nejmenším
smysl věty hlavité. Nemožno bylo zákonut.j.
zákonu Mojžíšovu člověkaospravedlniti, hřícha
a pokuty jej oprostiti a život mu uštědřiti
Gal. 3, 21., nemožnost ta pocházela z pleti,
že mdlý byl pro pleť, pro sklonnost k hříchu,
pro žádostivost, pro převahu zákona údového,
kterážto podřezávalajemu veškero spasitedlné
vlívání a působení, poněvadž hřích sice vy
jevil, ale žádostivost podráždil a ku přemo
žení jí milosti a síly neudělil. Tuto nestateč
zákona Bůh napravil, Syna svého poslav na
svět a k smrti za člověčenstvo pro zjednání
mu statečnosti jej určiv; v poselstvíco úkonu
počátečném veškero dílo spásy přimysliti
dlužno. Poslán pak byl Kristus — bytující
odvěčně — v podobnosti pleti hřícha. Nepraví
v podobnosti pleti či těla jenom, nebo by se
odtud nauka čerpati mohla, že měl Kristus
jenom podobnost, podobu a tvárnost našeho
těla; nébrž praví v podobností pleti či těla
hříchu, těla, v němž hříchovnost bytuje či těla
hříšného, čímž P. vyjadřuje, že tělo Kristovo
podobnobylo tělu našemu hříšnému,an sena
rodil co smrti podroben, rostl, žíznil, lačněl,
umřel; podobno ale toliko a ne rovno bylo
tělo Kristovo v tom, že z Ducha sv. narodil
se a že v něm hříchu žádného nebylo Hebr.
4, 15. Podobnost hledí k Aříchu, nepak ku
pleti či tělu. Praví pleť a nedí tělo,poněvadž
právě ke mdlobám, úzkostem, svízelům, útra
pám a strastem P. prohlídá. Strany slovpro
hřích jsme se již výše zmínili, že slova ta
jiní k násl., jiní ku předešl. táhnou. Vulgáta,
Chrys., Orig. a Jj. s násl. slovem odsoudil je
pojí v ten spůsob, jakoby zosobení či proso
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popéje se tu nalezala. Hřích dokud hříšníky
nalezal, právem je smrti podával ; ale poněvadž
také Krista bezhříšného k smrti přivésti se
opovážil, tudy sám se prohřešil, zla se dočinil
a pro ten hřích odsouzen byl a tudíž ovšem
vší vlády zbaven. Leč lépe se váže rčení
pro hřích s předchozím slovempostal a udává
záměr a účel poslání toho, poslal Syna pro
hřích, aby hřích smazal a shladil a vyprá
znil a zničil 1. Petr. 3, 18. Hebr. 9,206.28.;
nebo překonání, vypráznění a zničení jest
právě odsouzení hřícha. (Jo. 12, 31. 16, 11.)
Již nyní nemůže hříchobdržeti nad člověkem;
nébrž člověk skrze Krista nad ním obdržeti
může, poněvadž vláda jeho zničena a shla
zena jest od Krista a sice v pleti, v těle,
přírodě lidské od Krista na se vzaté, čilira
ději skrze pleť, skrze tělo; tělo bylo nástro
jem, jímž Kristus nad hříchemzvítězil. Zvítězil
nade hříchem Kristus pletí svou či tělem svým,
tedy právě toho užil proti hříchu, v němž se
hřích nejvíce ubytoval, těla čipleti; vpleti vece
opět a ne v těle, poněvadž k smrti Krista zří
a pro lepší dolíčení protivy, jenž mezihříšnou
pletí lidskou a odhřešivou pletí Kristovou se
povahuje. Překonána jest hříšnost či hříchov
nost předmětně, věcně a skutečně; člověku
se uštědřuje milost skrze křest a jiné svá
tosti, aby ji v sobě vezdy a vezdy více po
tíral a podroboval. Ve člověku Sice ostává
také po obrodu žádostivost, leč nadvládati
nad ním již nemůže, nébrž musí mu raději k
oslavení sloužiti, an svou nad ní vyneslost
okázati, zásluhami se zdobiti a koruny slávy
dobývati si může.

Vhodná jsou slova listu k Diogn.9. Do
kázav Bůh za dob předešlých nestateč při
rozenosti naší k dosáhnutí života, nyní pak
Spasitele poslav dostatečného spasiti také to,
co nemožno se zdálo, vštípil nam důvěru v
dobrotivost svou atd.

Učinil Kristus P. to, co nemožno bylo
zákonu a smrtí svou zničil nadvládu hřícha;
záměr toho byl: aby spravedlnost zákona vy
plněna byla v nás, jenž ne podle pleti, nébrž
podle ducha chodíme. Spravedlnost zákona
znamená všecko co zákon velí a přikazuje,
co spravedlivo, co slušno a povinno, předpisy,
požadavky i pohledavky St. Z.; hromadně
spravedlnost či právo, předpis za všechny před
pisy a příkazy béře, jež 5t. Z. co svrchovanou
vůli B. vystavoval. Dřívěji pravidla a sta
novy mravné vyplňovati pro převládu pleti
nebylo možno, nyní ale Kristus přibyl a zka
zil onu převahu proto, abychom to, cov St. Z.
stežejnou stránku činí a bytostí a trestí zá
kona jest, v životě vyplňovali. Hříšnost či
pleť nás odtrhovala a nemožným námčinila,
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abychom zákon plnili, milost Kristova nám
se dává, abychom ve všem ohledu a svrcho
vaně zákon Boží plniti mohli. Leč apoštol
nedí: abychom plniti mohli, nébrž vece : aby
se vyplnil zákon či raději trpně aby vyplněn
byl zákon, poněvadž chce projeviti, že milost

B. v nás působí, když zákon vyplňujeme a
že ačkoli spolučiniti musíme, hlavitá část
přece od milosti B. se děje. Ještě nad to
ve slově, aby vyplněn byl v nás, vykladatelé
důraz hledají; není dosti vněšně toliko před
pisy ty Konati, nébrž při jich vykonávání
dlužno spolu úmysl dobrý a sličný spojovati.
Již jsme pak dotkli, že 0 tresti a bytnosti
zákona jen mluví, ješto Zákon St. podle vně
šnosti svojí pro člověčenstvo platnosti nemá
6, 14. 7, 1. násl. Plnění zákona podle slov,
jež hned přidává, děje se u křesťanův, jenžto
nechodí podle pleti, nebržpodle ducha. Nechce
říci, že by skutečně veškeří křesťané tak
chodili, nébrž mluví podle idey křesťana,
podle toho, jakými křesťané býti mají. Cho
diti sluje toli co obcovati, žíti, a obsahuje
netoliko skutky, nébrž myšlénky a žádosti
také: duchem rozumí se Duch sv. co původ
a působitel smyslu duchového, mravného a
nebeského a smysl duchovný sám jím v nás
působený; pleť, jak již víme, jest pochoti
vost, chtíč k zlému sklonný, hříšnost. Tento
rozdvoj a rozbrat mezi duchem a pletí, smý
šlením od Ducha B. vnukaným a smýšlením
z baživosti povstalým P. nyní místněji vy
světluje. Nebo, kdo jsou podle pleti, věcí
přeťské obmýšlejí, kdož podle ducha, věci du
chovní obmýšlejí. Takými jsou lidé, jaká jest
láska jejich; miluješ-li zemi, země jsi, mi
luješ-li nebe, nebem jsi, dí sv. Aug. serm.
311. Podle ducha býti liší se poněkud ode
rčení podle ducha chodďiti; choditi značí je
dnotlivé žádby, pomysly a skutky, býti značí
povahu a směr, jímž se duše nese a vésti
dává. Lidé, jenž vésti se dávají pletí, ob
mýšlejí, baží, dychtí, snaží se, starají se,
hledají, kochají se, oblibují věc?pleťské, věci,
k nimž pleť, žádostivost, chtíč, chtivost člo
věka pudí, jenž náklonnosti zlé hoví. Z toho
již náočno jest, co se rozumí slovy: jenž
Jsou podle ducha, že jsou to lidé, jenž dle
Ducha sv. se řídí, jenž spravují se pravidlem
milosti Boží, je k Bohu a k nebeským věcem
vedoucí, jenž touží, chutnají, čenichají věcí
duchovních, čímž napotom veškery chtíče v po
drobenosti a porobenosti se ocítají, vlády i síly
zbaveny bývajíce. Podobně vece Pán Mt. 7,16.;
dobrý strom dobré ovoce, zlý zlé ovoce nese.

Ale ovšem příčiny mnohé mají ti, jenž
duchovních věcí hledají, právě po nich bažiti
a toužiti; Nebo, jak vece ap., dobřevědí, že
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obmysl pleti smrt, obmysl ducha život a pokoj
jest. © moudrosti či obmyslnosti Ducha dí
Aug. cfes 4, 10. 11. Neohluchej duše na
uchu srdce svého hlukem a hukotem mar
nosti své .. . Proč následuješ převráceně
pleti své? Nechť ona obrátíc se tebe ná
sleduje Líbí- se tobě těla, Boha z
nich chval a na umělce jich otoč a obrať
lásku, aby tím, co se tobě líbí, sama v ne
libost neupadala. Líbí-li se ti duše, miluj
je v Bohu, uchvať je s sebou a řekni jim:
Jej milujme, on všechno učinil a není vzdá
len ; nebo neučinil a odešel, nébrž z něho a
v něm jsou atd. Odmys!, čenichání, hledání
věcí, jenž pleti, hříšným chtíčům hoví, ko
chání se, zalibování sobě věcí těch vede k
smrti duchovné a věčné, obmysl ducha, žá
dání věcí duchovních, spasitedlných, vyšších,
nebeských, usilování o ně, kochání se v nich
přivodí živoťduchovní, zbožný, spasnýa život
věčný a blažený i pokoj, mír vniterný s Bo
hem, s sebou, povědomí toho míru s Bohem
a blaženost z pocitu toho plynoucí: pokoj
stojí proti slovu nepřítelkyně. © blaženém
stavu člověk lehko víru přidá a nevidělo se
apoštolovi hned místněji se o tom šířiti. Ale
k smyslu plefskému blíže přihlídá a udává
příčinu, proč ta snaha po věcech nebožných
k smrti vede, an vece: poněvadž odmyslnost
pleti nepřítelkyněBoží jest. Nemilujte světa
a Co na něm jest; kdo miluje svět, není lásky
Boží v něm 1. Jo. 2, 15. A jakou měrou
nepřátelství své projevuje? odpovídá ap.:
Zákonu zajisté Božímu se nepoddává, vůli B.
všelijak odpírá; ona poddati a podrobiti se
Božímu řádu netoliko nechce, nébrž anzžza
Jisté může. Nebo to jest bytnost a povaha
její, Boha nedbati, po pochotěch a libotách
se žediti, vyššímu životu se vzpírati a vše
likým během ducha ve svou poddanost pod
maniti; ten zajisté ráz nyní do sebe mánižší
ta stránka člověka. Poddati se Bohu, duchu
sloužiti, úspěchů ducha píleti, to nyní po
pádu povaze její protiví se, v tom ona za
hynutí svoje spatřuje a pudem bezvědomým
vedena jsouc všemi silami a cestami stav
svůj nynější Bohu odporný udržeti namáhá
se. Povahu tu změniti sama ona ovšem ne
může, nébrž to jenom duch sebevědomý 8
Duchem Božím obrozený spůsobiti v stavu
jest. Slovem nemůže tedy se svoboda člo
věkova nepopírá, an P.nedí: člověk nemůže,
nébrž pleť, žádostivost, pochotivost, chtíč, ne
může sebe odčísti se samé, všeliké svobody
prázna jsouc. Avšak lidé takoví, kteří pleti,
žádostivosti své poslouchají, ji a libotám je
jím se podmaňují a v ní bytují či jak ap.
dí, jenž v pleti jsou, Bohu zalébiti nemohou

se. V pleti býti jest téměř toli co býti po
dle pleti, rozdíl jest, že podle pleti značí
směr, v plet? živel znamená, v němž se člo
věk pohybuje. Ve slově: nemohou se líbiti
skromněji ap. mluví a podsažně si počíná;
chce zajisté říci, že hněv B. jich očekává.
Ef. 5, 6. Col. 3, 6.

Toli Pavel vůbec o povaze života, dle
pleti a dle ducha, jakož také o následcích
obojího praví. Nyní to obrací na čtenáře
své a vůbec ná všechny křesťany, a blaho
slaví stav jejich a spolu je také, ač ovšem
v tom-li stavu se udržeti se vynasnažují.
Vy ale nejste v pleti, nébrž v duchu, jestli
duch Boží přebývá, bydlí ve vás. Vpleti jest,
kdo nižším pochotěm povoluje, v duchu jest,
kdo Duchu Božímunad sebou panovati dává
a pochotě pleti přemáhá, je ve službu Bohu
podrobujíc. Stav ten uštědřen skrze Krista
křesťanům a spatřuje a projevuje se ovšem,
kde Duch Boží přebývá. Přebývání Ducha
B. v člověku jest výminka všeho panování
ducha člověkova nad pletí a výminka vlády
vyšší stránky člověkovy nad nižší; a to jest
co vece: jestliže Duch B. bydlí ve vás. Kte
rak se o kom může říci, že má Ducha Kristova?© Kristuspravdajest,kdopravdyB.
hledá, ten Ducha Kr. má do sebe. Kristus
pokoj jest, kdo ku pokoji hledí, ten má Du
cha Kr. do sebe. Orig. in h. 1. Ducha Kri
stova míti možno v církvi toliko, nebo kdo
není údem těla Kristova, nemůže od Ducha
Kristova oživován býti. Bez milosti B. člo
věk ničeho k životu věčnému působiti, ovšem
tedy pleť podrobiti sobě nemůže. Zivot těla
vněšný jde od něčeho vyššího, než jest tělo,
od ducha, život ducha vniterný podobně od
vyššího jen pochoditi může, od Ducha sv.
Avšak možná ovšem, že člověk Kristu Pánu
se oddal a víru jeho přijal, ale již teď opět
pod zákon pleti podchází, ponukům Božím
nepovoluje a Duchu Kristovu výhost dává.
O takovém vece Pavel: Kdo ale Ducha Kri
stova nemá, nené jeho; kde Duch sv. neobývá,
kde se člověk jím neřídí a nespravuje, mi
losti jeho k prospívání v životu svatém ne
užívá, tam není spojení a svazku s Kristem,
a člověk, ač jméno Páně nesa, Pánu nepatří,
aniž se k němu hlásiti může Mt. T, 23., anižjejPánzasvojeťnepozná.| Kristůvbýti
značí vniternou živou sjednocenost s Kristem,
působenou skrze Ducha svatého, jenž tuto
se Duchem Kristovým nazývá a tudy, jak
theologové odvětují, ze Syna rovně jak z
Otce pochodí, a již sv. Cyrill Alex. coment.
Jo. 10. z přebývání v nás Ducha B. dovo
dil, že Duch sv. stejné jest s Otcem a Sy
nem bytnosti.
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Jaký pak z toho, když Kristus v nás
přebývá, následek se vyvírá, hned ap. do
kládá: Jestli Kristus ve vás jest, tedy tělo
sice smrtno jest pro hřích, duch ale žtje pro
spravedlnost. Smrtno, smrti podrobeno ; vlastně
praví mrtvo, jakýmsi předevzátkem, an jistě
umře tělo, což tedy není tolik co: smrtelno
jest. Před pádem mohlo býti tělo smrtelno,
mohlo smrti podpadnouti, jestli totiž člověk
Bohu zpronevěří se; nyní ale po pádu sku
tečně jakoby snrtvo, jisté smrti podrobeno
jest. A to jest příčina, že praví mrtvo vexo0r
mortuum, místo 9vyz0» mortale, smrtelné, ač
nejiného pojmu leč smrtnosti na mysli má.
Chce říci: Kristova spása za tohoto života
nevztahuje se až k tomu, aby tělo to naše
nesmrtným učinil, to se teprv po z mrtvých
vstání stane, jak dí v. 11.; pro pozemskou
dobu tělo podrobeno zůstane smrťi jisté a
nutné a nevyhnutné a sice pro hřích, jehož
Adam dopustil se a jenž v tělesné části člo
věka tak se ubytoval, že teprv prostředkem
smrti obnova její státi se může. Jinak o
vyšší části člověka povědíti přijde, nebo dí:
duch ale žije pro spravedlnost anebo dle textu
řeck. duch ale život jest pro spravedlnost, což
na totéž vychodí, ale důraz větší do sebe
má; Pavel vece život ohledem na verš 6.,
kde pravil, že smýšlení duchovní jest život.
Duch náš žije, dostihl pravého života, usta
ven jest v stavě tom, o němž se říci sku
tečně můž, že životem tím žije, jenž Bohu
se líbí a jenžto se na život věčně blažený
promění. Toho pravého a věčně trvalého
života dostihá pro spravedlnost aneb skrze
spravedlnost, která člověku Kristem a Du
chem svatým dána byla, a se kterou vše
možně spolupůsobiti a stav ten boholibý v
duši své ustáliti a udržeti vynasnažuje se;
pro spravedlnost tedy člověkovu sice, jenž
ale od Krista zjednána, od Ducha B. vlita
byla. Ten jest obyčejný výklad nyní.

Přece někteří vykladatelé mrtvétělo slyší
o umrtvělosti pro hříchy, že totiž docela nižší
stránka ve své proti Bohupříčnosti umrtvěla
a umřela, již více se zachovávání Božích pří
kazů nezpěčujíc. Ale kdyby Pavel byl toto
chtěl říci, nebyl by řekl tělo mrtvo jest,
nébrž pleť mrtva jest; a tedy prvější výklad
se lépe se slovy P. srovnává. Ještě někteří
pro spravedlnost vykládají o záměru a účelu:
pro vykonávání spravedlnosti; ale ap. ne
mluví o záměru, nébrž o stavu, do něhož
skrze milost B. jsme postaveni byli.

Tak v duchu lidském spása nyní již
průchod má, ač tělo smrtelno ostává; leč
druhdy také tělu našemu té spásy dostane
se. A to jest, co P. dále praví: Jestli však
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duch toho, jenž vzkřísil Ježíše z mrtvých, ve
vás přebývá, tedy ten, jenž vzkřísil Krista z
mrtvých, ožívá smrtelná těla vaše skrze pře
bývajícího Ducha jeho ve vás. Mohl říci:
Jestli Duch B., aneb jestli Duch Kristův
přebývá ve vás; ale opisem praví Duch toho,
jenž vzkřísil Krista z mrtvých, poněvadž vzkří
šení Páně jest základem, příčinou a počát
kem vzkříšenínašeho. Vzkříšenobude druhdy
tělo naše a účastno bude slávy věčné, jestliže
Duch svatý v nás obývá a v nás působí, a
nadto pak ovšem, jestli se duch náš půso
bením tím obnovil, obnovu ducha následo
vati bude obnova těla. Mluví zde apoštol o
slavném vzkříšení, jehož toliko spravedliví
účastnými budou, o vzkříšení života či k ži
votu věčnému; lidé nespravedliví vstanou
ovšem, avšak k soudu či k útrapám věčným
1. Cor, 15, 22. nn. Jo. 5, 29. A proto u
žívá P. slova oživé místo vzkřísí; pro Ducha
sv. ve vás přebývajícího, aneb dle jiného
čtení skrze ducha ve vás přebývajícího praví,
poněvadž Duch sv. příčinou a působitelem
jest obnovy těla tím, že tuto již duchu lid
skému obroditi a obnoviti se propůjčil a
tudy velikou měrou někdejší skutečné vzkří
šení připravil. Ještě pozorujeme, že praví
smrtelná těla a nepraví mrtvá, aby tím vy
jevil, že již tuto obnova ona poněkud po
čínati povinna, pokavad totiž se na obnově
ducha osnuje.

Tuto apoštol vyučování své stavuje a
některá napomenutí z předestřených nauk
vyvětuje.

12. Tedy, bratři, dlužníci jsme ne
tělu, abychom podle těla žili. 13. Nebo
budete-li podle těla žíti, zemřete; pakli
duchem skutky těla mrtviti budete, žíti
budete. 14. Nebo kteří Duchem Bo
žím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.
15. Nepřijali jste zajisté ducha služeb
nosti opět k bázni, nébrž přijali jste
ducha přisvojení za Syny, v němž vo
láme abba, otče. 16. Týž zajisté Duch
svědectví dává duchu našemu, že jsme
synové Boží. 17. Jestli ale synové,
ovšem i dědicové; dědicové sice Boží,
spoludědicové pak Kristovi, jestliže však
spolu trpíme, abychom spolu oslaveni
byli.

Z toho, jež předeslal ap., že totiž Duch
B. v nás bytuje, právem vyvodí: Dlužnáci



K Římanům VII, I2—17. O synovství Božím.

Jste ne pleti, abyste po pleti žili, nébrž dluž
níci jste duchu, abyste podle ducha žili. Tak
žádá věta doplněna býti: Duch B.vnás bydlí
a vrátil nám vládu nad pletí a žádostmi i
chtíčemi jejími. leť považuje co vládkyni,
jížto povinovat jest člověk; ale an nyní vláda
její přestala, tudy též přestala služba a pod
robenost člověkova k ní. Vece sv. Aug.:
Epikur dí: pleti sloužiti dobrojest; díStoik:
duši sloužiti dobro jest; dí David: Boha se
přidržeti dobro jest pro mne. Podle toho
přestala služba duše t. j. kochání se vevlastní
ctnosti, ve vlastních zásluhách, zakládání sobě
na nich a vypínání se jimi. To všecko se
dle P. rozumí službou pleti, netoliko žádosti
tělesné, nébrž i duševné, pokud z Ducha Bo
žího původ nemají. Že ale nemáme následo
vati pochotí tělesných, nébrž že Duchem B.
se spravovati máme, dovodí ap. an vece: Jestli
podle pleti žijete, umřete,jestli ale duchem skutky
těla mrtvíte, žití budete. Podobně mluvil 6.v.
Kdo žije, umře, kdo umře, žíti bude; jest to
oxymorum, ostromluv sám sebou zřejmý z
toho, co se předeslalo. Smrt pochoti a chtíčů
jest průchod k životu duchovnímu a věčnému;
naproti tomu ale shovívání žádostem pleť
ským, povolování působením a chtíčům těla,
zalibování si v nich a kochání se v nich,
ovšem pak pronášení jich skrze skutky, při
vodí smrt ducha a smrt věčnou. Na tom vý
roku spoléhalo umrtvování těla u Světců a
Světic B. a ta přemnohá zapírání sebe a od
říkání se žádostí také dovolených pro lepší
tělesných žádostí v uzdu pojímání. Gal. 5,
24. jmenuje to Pavel ukřižování těla se žá
dostmi, poněvadž bez bolestí se to neděje.
Zůstává sice také v těle obrozence nějaké
seménko té zlé sklonnosti k hříchu,ale duch
je vezdy pomocí Ducha sv. přemáhá. Skutky
těla mrtví člověk spůsobem čimocí opačných
ctností, hněv láskou, netrpělivost trpělivostí,
zlobu dobrotou, smilnost čistotou. Ovšempak
umrtvení to najednou neděje se, ale znenáhla
se dokonává a tudy velké přiněm trpělivosti
potřebí. O tom ale, že ti, jenž Duchu sv. v
sobě vládnouti dávají, skutečně žíti budou,
není pochybnosti; neboť, jak vecedále: Kdo
se duchem B. spravují, ti jsou synové Boží.
Duchem B. se říditi a spravovati, Ducha B.
poslouchati, za pravidlo ho netoliko pova
žovati, nébrž také podle vnukáníjeho jednati,
jest svědectvím synovství Božího. Duch B.
tak vede a spravuje a táhne člověka,že svo
body lidské nijak neruší, nébrž ji zdokona
luje, největší svoboda pak jest k Bohu z té
duše se přivinovati, a Bohu sloužiti jest kra
lovati. Synové B., Bohu milí, zvláštním úva
zem přízně s ním spojeni, s ním spříbuzněni
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a spokreveni, od něho otcovskou láskou mi
lováni. Zůstávají syny Božími, dokud pleť a
žádosti její křižují a dokud se vésti dávají
Duchu svatému, sic jinak, když se zeprou a
pleti své se poddají, jimi býti přestávají.
Zlatoúst vece: Nedí: kdo v Duchu B. žijí,
nébrž kdo veden: a puzení bývají, namítaje,
že tak Duch B. našeho života správcem a ře
ditelem jest, jak lodník lodi. Synovství B., dí
sv. Iren. 3, 19, 1. uděluje se nám skrze
Krista, jenž proto se stal synem člověka,aby
člověka učinil synem Božím! Synovství naše
ovšem jest přisvojené, ješto u Krista jest při
rozené, a proto člověk nedbalostí svou je
ztratiti může.

Usynění to Boží působí v nás dětenčí
smýšlení s jedné a povědomí lásky Boží k
nám s druhé strany. Obojí ty následky a
spolu znaky posynění Božího apoštol v násl.
vy. opisuje. O prvním znaku vece: Nebo
jste neobdrželi ducha poroby opět ku báznt,
ale jste obdrželi ducha usynění, v němž vo
láme: abba, otče. Slovo opěť nepatří k slovu
obdržeti, nébrž k slovu dázní; ap. chce říci
toliko: Duch, jejžto přijali jste, není duch po
roby opět k bázni, nébrž duch synovství. Ó
Duchu mezi vykladateli nesnáze zaběhly; ně
kteří slovo to slyší o stavu člověka, 0 polo
žení mysli jeho, o smýšlení jeho, a Sice 0
jednom smýšlení otrockém, jenž příleží ot
rokům a služebníkům, druhém synovském, jenž
vlastním synům. Avšak ač ap. o dvojím stavě
mluví, nerozumí slovem Ducha stav ten, ješto
sama slova poroba, usynění či synovství dosti
zračitě to znamenají, nébrž Duchem rozumí
se Duch sv. a genitivy jsou genitivy účinku.
Duch, jenž nevede ku porobě, jak se todří
věji dálo, nébrž nás syny Božími tvoří; Duch
sv. nevlévá nám smyslu otrockého, nébrž mysl
a povahu synovskou. Tim, že Syn Boží nám
obrod a přebývání Ducha Božího v nás za
sloužil, tím poměr náš k Bohudocela se pro
měnil ovroucněv a zdůvěrněv. Jak Kristus
Synem B. jest přirozeně a odvěčně, tak my
se stáváme syny Božími skrze milost. V tom
pak usynění záleží právo to přeblažené Boha
otcem jmenovati a sice oním sladkýmjmenem,
jehož Kristus při nejvroucnější prosbě užíval
Mr. 14, 36. a jež takco posvětil na věky. Po

„rovnává Zákon Nový se St. Z., v němž pa
noval strach a vládla bázeň a hrůza pro pře
stupníky zákona vydaná; ješto v Novém Z.
panuje milost, láska a lahoda, kteroužto na
vnazeni voláme: abbu, otče. Slovo abba značí
toli co otec, ap. ho užívá, poněvadž ústy
Krista posvěceno bylo Mr. 14, 36. a poně
vadž zvukem svojím již jakousi přivinulost
a pěstěnost pronáší, Jiní za to mají, že ap.
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užil slov rozdílného jazyka pro ukázání toho,
že obojí národ, Židé i pohané, syny B. uči
nění jsou. Usyněné jest zvolení za syny, při
svojenství, zalíbenství, tedy synovství daro
vané a liší se od synovství přirozeného Jesu
Kristova. Tato pak synovská důvěra vzniká
odtad — a to jest plod druhý synovství na
šeho — že týž Duch dává svědectví duchu
našemu, že jsme synové, dítky Boží. Ve verši
tom otázka jest o slovu svědčiti Čidávati svě
dectví, v čem to svědectví Ducha sv., jež na
šemu duchu dává,záleží ? tojest hlavitá otázka,
ana druhá otázka: nemá-li se překládati spolu
svědčiti, ceny do sebe nemá, poněvadž se S
tíží dá říci, že duch náš sám sobě svědčí, leč
bychom řekli, že duch náš právě v té dě
tenčí přítulnosti k Bohu svědectví v sobě o
synovství chová.

V čem tedy záleží to svědectví Ducha
sv., jež duchu našemu dává? Někteří za to
mají, že se to děje vniterným vnukáním a
vducháním podobným spůsobu, jakým svědomí
nám svědectvídává; jinítoku předešl.táhnou
a praví, že právě v tom našem Ovřčevolání
Duch Boží svědectví nám dává, poněvadž právě
doufanlivost ta a ten duch dětenčí od Ducha
B. pochodí, jímž vedeni a vzbuzováni se mod
líme Otče. Leč to svědectví Ducha sv. jest
sice v sobě samém jisté, ale ne vezdy člověk
jist a ubezpečen tím bývá, že svědectví, jaké
v sobě o svém synovství slyšeti se domnívá,
skutečně od Ducha B. pochodí a nenadarmo
1. J. 4, 1. nás napomíná, abychom duchy skou
mali, zda z Boha jsou čili nic. Bludaři místo
důkazů pro své bludy k tomu vniternému
Svědectví se táhli, ačkoli mezi sebou protivné
a odporné učení vynášeli. Tím stran víry v
odpory se rozcházením ukazují to svědectví
Ducha sv. nejisto býti a tudy u věcech spásy
se na něm jistota stavěti nemůže, poněvadž
člověka samoláska převelmináramně šálí. Sám
Pavel 1. Cor. 4, 4. o sobě dí: Nejsem sobě
ničeho povědom, ale v tom nejsem ospravedl
něn. Tudy sněm Trid. ses. 6. c. 9. vece, že
každý ku své nestateči a neústrojbě prohlídaje
o sobě a o stavu milosti své, ovšem pak 0
stavu svého synovství strachovati se může a
nikdo věděti nemůže s jistotou dokonalou, že
skutečně v milosti B. se nalezá; sv. Rehoř
v listu svém 6, 12. ku Gregorii komornécí
sařské píše: Věc žádáš neužitečnou na mně,
abych tě o spasení tvém ubezpečil, ješto vezdy
v bázní se povahovati máš, až přijde skonáné
tvoje. Pavel do třetího nebe povýšen byl a
přece tělo svoje umrtvoval apodroboval. Bez
pečnost jest máti nedbalosti. Leč tím, že člověk
nesmí se docela na onen pocit synovství svého
bezpečiti, moha jím podveden býti, tím ještě
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nenásleduje, že by živě nemělo cítiti a víme
o Světcích a Světicech B., jenž nějakým před
ujetím věčné spásy již napřed oblaženi byli.
To jenom chce nauka, že sice svědectví Ducha
sv. vůbec jisto jest, ale že ten aneb onen
druhý a třetí právě spravedlivi jsou a svě
dectví to, jehož se míti od Ducha sv. domní
vají, že jisto jest, to jenom se na pochybách
povahuje. Vůbec pak o křesťanské církvi to
jistě platí a tudy apoštol dále dovodí obyčej
člověkův, jímž se věčná idea spřítomňuje, za
vzor jakoby považujíc: Jsme-li synové, teďy
také dědicové, dědicové Boží a spoludědicové
Kristovi. Dědicové Boží jsou, kteří od Boha
děditi budou slávu nebeskou, aneb kteříBoha
samého děditi budou v tom smyslu, v jakém
Bůh k Abrahamovi Gen. 15, 1. vece :7djsem
tvá veliká odplata. Obojí smysl pravdiv a
obojí spojen býti povinen, poněvadž apoštol
vesměs a bez bližšího určení mluví. Dědictvém
věčná sláva a to věčnéBoha požívání se na
zývá jenom nějakým podobenstvím ; nebo když
otec umírá, zanechává synu dědictví sebou
je vzíti nemoha; jinak je to sdědictvím Božím.
Aug. enarr. in ps. 136. Neučinil tebe dědicem
ten, po jehož smrti bys teprv dědictví ujíti
měl, nébrž ten, s nímž na věky co dědicžíti
budeš. Celá sláva a veleba B. ani na nás
přejíti nemůže, aniž Bůh se jí vzdá, nébrž
Bůh nás podle schopnosti naší a našich zásluh
zúčastní slávy své v jisté míře. A bude sláva
ta podobna slávě Kristově, jíž došel podle
člověčenství a tudy my budeme spoludědicové
Kristovi, stavše se usyněním Božímjeho bratry.
Hebr. 2, 11. Jo. 20, 17. Kristus přirozeně,
my zalíbeně a přisvojeně syny B. jsme. Ta
ková jest, dí sv. Aug. in. ps. 149., takovájest
dobrota v dědici tom (Kristu), že chtěl míti
spoludědice.

Dědictví pak toho neubývá množstvím
majetníků, aniž se zúžuje četností spoludě
diců, nýbrž takové jest mnohým, jaké řídkým,
takové jednotlivcům, jaké všechněm.

Ale ap. všecko to dědění závisno činí
od jistých výminek, o nichž napotom v té
k. jedná, tuto vesměs jich dotknuv slovy:
Jestli spolu trpíme s Kristem, abychomt spolu
oslavení byl. O připodobnění našeho života
k životu Kristovu již k. 6. a jinde ap. se
byl projádřil; tolikéž tuto praví namýkaje,
že touže měrou a touže cestou k slávě do
spívati musíme, kterou Kristus slávy své
došel, Luk. 24, 26. Z výminky té tu polo
žené vysvítá, že ono svědectví Ducha v. 16.
není bezvýminečno a tedy není absolutně ji
sto a bezpečno. Učí ap., že každý břemeno
to — ať již menší, větší, lehké, těžké jest
— jež Bůh naň vložil, trpělivě snášeti a ty
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trudy, které mu podnikati přijde, s trpělivo
stí na se bráti má. Podobně II. Tim. 2,
12. Budeme-li spolu trpěti, budeme spolu
kralovati. Sv. Cyprian c. 2. o záv. Jestliže
člověkům za slávu platí, syny sobě rovné
míti, mnohem více o Bohu se to říci dá,
když v někom podoba B. se spatřovati může.
Učel náš a náš úmysl při všem živobytu
našem a při tom s Kristem spolutrpení má k
tomu se nésti a k tomu prohlédati, abychom
věčné slávy byli účastni. V tom leží cíl,
kam utrpení naše dostihnouti a nás dovésti
mají.

Již pak apoštol od napomenutí těch
se zpět vrací k vyučování. Předkládá veličí
slávy budoucí, aby nás k tomu s Kristem
spolutrpení navedl. Vece:

18. Nebo mním, že nejsou dostoj
na utrpení toho času k budoucné slávě,
která se zjeví na nás. 19. Vyhlídání
stvořenstva zajisté zjevení synů Božích
očekává. 20. Nebo marnosti stvořen
stvo poddáno jest, ne dobrovolně, nébrž
pro toho, jenž poddal je v naději, 21.
poněvadž to tvorstvo vysvobozeno bude
od poroby porušenosti ve svobodu slá
vy synův Božích. 22. Víme zajisté, že
všechno stvoření stená a bolezní až do
savad. 293. Ale netoliko ono, nébrž i
my prvotiny ducha majíce 1 my sami
v sobě stenáme, usynění Božího čeka
jíce, vykoupení těla svého. 24. Nebo
v naději spasení jsme; naděje pak, jenž
se vidí, není naděje. nebo co kdo vidí
kterak se toho naděje? 25. Jestli ale
toho, čeho nevidíme, nadějeme se, s
trpělivostí očekáváme.

Mluvil ap. o budoucí slávě, jíž co dě
dicové účastní budeme, jestliže spolutrpěti sKristemsenezdráháme.© Ukazuje,žeto
spolutrpění slušno jest, poněvadž veškery
útrapy nemohou přirovnány býti k té slávě
budoucí. Mam za to, vece úskrovem nějakým,
t. j. přesvědčen jsem. Utrapy toho času,
zdejšího Života, nejsou dostojny k budoucí
slávě t. j. nemohou státi, obstáti ohledem
věčné slávy, nemají žádné ceny a váhy do
sebe u přirovnání se slávou budoucí, neje
nom že nejsou rovny slávě té, nébrž že
oproti ní všelikého závaží zbaveny jsou a
ani ve srovnání přiíti nemohou. II. Cor. 4,
17. Nebo nedrahná lehkost soužení našeho
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působí nám nesmírnou všepřesažnou velikost
slávy. Nemůže v porovnání vejíti, an trá
pení jest lehko a málo, sláva pak nesmírna
a náramna a nad to trápení krátko, sláva
pak věčně trvati bude. Tím výrokem těšili,
pozdvihovali, sílili se a ukřepovali se muče
níci v největších mukách a útrapách svojich.
Toliká jest sláva, říkal sv. František, kteréž
já očekávám, že mne každá pokuta těší,
každý neduh, každé unížení, každé proná
sledování, každé umrtvení. A již před ním
sv. Aug. 2. ř. o vš. člov. dí: Kdyby každého
dne umírati, muka trpěti, saméhopekla po
kuty po nějakou dobu snášeti přišlo, neby
lo-liby slušno všecko to nésti, abychom slávy
věčné se přiúčastnili? Sv. Bernard s. 1.
div.: Po kraptech soužení jdou tuto, při
odměně ale rozkoše proudem téci budou.
Ž. 83, 11.

Není tedy tvrda ona výminka, že pro
dojítí slávy Kristovy s ním spolu trpěti mu
síme; boj neskončeně přezářen bývá bleskem
vítězné koruny. A proto apoštol nejmenuje
toho, co očekáváme, odplatou, nébrž slávou.
Praví ap. zjeví se ta sláva, odkryje se, něja
kým obrazem pro dolíčení jistoty, jakoby
sláva ta již připravená čekala na dobu svého
z úkrytí výstupu a svého přede světem od
halení. Říše věčné slávy připravena vyvo
leným stojí. Mt. 25, 34. Ale odhalena, ob
jevena bude sláva ta, jenž nyní v křesťanech
pravých bytuje, ač ještě docela skryta jest;
nyní Col. 3, 3. 4. skryt život náš, ale když
přijde Kristus, ukdžete se ve slávě. 1. Jo. 3,
2. Synové Boží jsme, a neukázalo se co bu
deme; vímepak, že když se ukáže, podobníjemu
budeme. Z těchto míst průvodno, že vyje
vení se té slávy spolu s přibytím Krista se
stane; tenkrát sláva věčná skutečně se
všudy vyjeví jakožto ta, která od Krista již
zárodně ve křesťanech tuto vložena byla,
ale vyvinouti a ukázati se nemohla. Nebo
sláva vniterná pro vyjevení svoje vněšné vy“
máhá spolu takových okoličností, které jí
schodny, shodny a srodny jsou a k tomu
napomáhají, aby se záře její zableskla a
ozračovala co vnějakém zrcadle a tím spolu
se zvýšovala.

Ze ale jistotně sláva ona zjeví se na
nás, ap. dokazuje odtud, poněvadž stvoření
veškero slávy té čeká. Stvořením zde ne
rozumí se židovstvo aneb pohanstvo, ani
člověčenstvo vesměs. Ač zajisté někdy jmé
nem stvoření slyší se lidé Mt. 16, 15., tuto
se rozuměti nemohou, ješto Pavel stvořené
od synů B., od lidí odděluje v. 22. Nébrž
stvořením rozumí se tuto stvořenstvo, tvor
stvo, příroda bezduchá a bezrozumná, kte
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réžto přírodě nastane druhdy veliká proměna
a veliké oslavení, an ta kletba Gen. 3. nad
ní vyřknutá s ní sejme se a původná a pr
votná sláva její se rozskvěje. Něco toho se
již od proroků předpovídalo Jes. 11, 6. 65,
25. 17. Ž. 101, 27.; místněji to vysloveno v
Novém Zákoně Mt. 19, 28. Act. 3, 21. II
Petr. 3, 13. Hebr. 12, 26. Apoc. 21, 2.
Apoštol přírodu zosobňuje a vědomí nějaké
a touchu i touhu té slávy, ku které od Boha
určena jest, jí připisuje; níže jí pocit bolesti
a bůlí přičítá. Jest to však něco více než
poetické vypsání, jakéž v poetických knihách
St. Z. nalezáme, Jes. 1, 2. Ž. 18, 2.; Ž. 97,
6. atd. kdež nebesa poslouchají, slunko dráze
svojí se raduje, proudové a hory plesají atd.
Aniž apoštol, jak se některým vidí, podmětné
a osobné smýšlení a představení na hmotnou
přírodu přenáší. On raději pronikavým, hlu
bokým, teným a bystrým duchem svým vní
má to, co příroda mimovolně a nevědomě
pronáší, a dle hlubokého znání svého či
hluboké gnosi své prohlídá to, co příroda v
nejhlubší útrobě tají, poznává touhu, touchu,
stenot a vzdychot její a tuto ji pronáší spů
sobem živým a grafickým. Vyhlídání přírody
očekává oslavu synů B. Jak když někdo
přítele přijíti majícího z okna vyhlídá, doče
katt se ho pro velikou srdce svého touhu
nemoha; vyhlídá, přetužebně čeká a žádá
příroda té doby, ve které lidé oslavy dojdou
či když na lidech sláva synův Božích se
vyjeví. Příroda není povědoma té touhy,
touchy a čáky; leč úkazové někteří o ní
nezáporně svědčiti a ji navěstovati se zdají.
Ten smutek nad přírodou, co závoj nějaký
ulehlý, truchlóst ve tvářích zvířat zjevná,
jakýsi neúchranný pud po dokonalosti, jenž
ovšem jinak leč ustavičným plozením.jeviti
se nemůže, zdají se tomu nasvědčovati.
Odkud ale povstalo očekávání to, to vy
hlídání a to, jež mu za základ slouží, bo
lestění?

Na to odpovídá apoštol. 20. Marnosti
příroda podrobena jest, nechtíc, ale pro pod
robtvšího ji v naději. Marnost jest tolik co
porušenost v. 21, nestálost, padkost, vrátkost,
hybělost, padúcnost a bída, které příroda
vyřknutým nad ní pro hřích Adamův zloře
čením podmaněna jest. Gen. 3,17. Člověk se
považuje ce hlava přírody, a když hlava po
rušila se, porušeno bylo i tělo. Přičítá se
k tomu také i to přírody a plodů jejích od
lidí k hříchům nadužívání a zneužívání, jak
když člověk nemírně jich užívá, jimi se k
nesličným pochotěm podněcovati dává, ano
1 samé některé přírodnině či přirozenině
božskou čest prokazuje. Nad tím příroda
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smutek vede, a takové marnosti proti vůli
své, bezděk, nechtíc, proti vrozené náklon
nosti své podmaněna byla; nebo každý tvor
k dokonalosti se nese a blažené bytování by
si rád ustálil. Podrobena jest příroda té
porušenosti pro toho, jenž ji poddal t.j. pro
Boha, jenž výrokem kletby Gen. 3, 17. pří
rodu ve stav ten vrátkosti a nestálosti, pro
měnlivosti a porušitelnosti postavil. Podro
benost ta jest poroba přírody, a marnost či
porušenost se vystavuje co nějaká vládkyně,
jíž příroda slouží, a jenž veškery plody její
ničí a ji samu v Stavu roztlenosti udržuje.
Z toho pak následuje, že by příroda při
bezhříšnosti Adamově nebyla té porušenosti
propadla a k slávě svojí s dospíváním k
slávě člověka dospívala. Pád člověka neto
liko ji stavil v zdokonalování, nébrž ji pod
kletbu přivedl a nyní jak ap. dále dí, ne
může leč vojetiti, bolezniti, avšak poroditi tu
slávu nemůže; to jí odloženo jest až na tu
dobu, když člověk své slávy dojde, načež i
ona se jí súčastní svou měrou. Nebo ne
navždy podrobena byla příroda marnosti, ale
v naději vece ap., poněvadž t sama ta pří
roda oprostěna bude od poroby porušenosti.
Naděje ta přírody jest tedy vyniknutí z po
roby, jíž sklíčena jest příroda, jak to apoštol
sám vysvětluje. Oproštěna bude oď poroby
porušenosti, od poroby, kterou přivázána byla
ku porušenosti co ku vladařce a tyrance ně
jaké; oproštěna bude a uvedena ve svobodu
synů B., ve svobodu tu, jenž příleží k slávě
synů B., aneb jak jiní, ve svobodnou, se
svobodou spojenou, slávu Synů B. Jakož
účastenství brala v kletbě na člověka vzešlé,
tak podíl míti bude také v požehnání, jež
druhdy Spasitel vyřkne nad vyvolenými svo
jimi. To jest cíl a konec osvobození onoho,
to účastenství ve slávě Synů B. Svoboda
odpovídá předešlé porobě, sláva stojí proti
předešlé porušenosti. Porušenost tedy pře
stane a zahyne veškeren nedostatek s ní
spojený, smutečný závoj nad ní rozestřený
promění se v šarlat královský, obnova, svá
tečnost, bleskot a krása se po ní rozprostraní.
Sem patří Jes. 11, 6., že šelmy svou sve
řepost vyzují Jes. 30, 26. luna jako slunko,
slunko jako sedmerým světlem zářiti bude.

Ještě zbývalo apoštolu ukázati, že se
příroda skutečně v porobě nalezá; předpo
kládá to sice, an 0 vysvobození mluví, ale
ovšem velemístno bylo toho blížeji dotknouti
a předešlá slova svá vyložiti. Činí to apo
štol, an vece: Víme zajisté, že celá příroda
spolustená a spolubolestí až dosavad. Víme,
praví, poněvadž každému to zřejmo býti
klade a o nikom nepochybuje, že stenotu a
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bůle přírody povědom jest, poněvadž ve
vrátkosti, v každodenním hynutí a v neustá
lých svízelech se bíledně naskytá. Celá pří
roda, dí: kamkoli se obrátíš, odevšad k tobě
stenot ten dostíhá, a nic z celé přírody ho
prázdno není. V řeckém čte se spolustená,
spolubolé t. j. jako jedním hlasem, souzvučně
všickni tvorové pojednou a společně smutný
zvuk ten vydávají a společně bůlí postiženibývají.© Užíváslovabolesní,bolestí,vojetí
vzatého od rodiček ku porodu pracujících
velmi vhodně, an tím slovem netoliko trud,
útrapa a bolest, ale i očekávání proměny a
budoucího blaha se vynořuje Jo. 10, 21.;
matka s bolestí rodí, ale porodivši na bolest
zapomíná pro radost, tak příroda vyrodí se
k lepšímu stavu, k životu nevrátkému, stá
lému, neporušnému a slavnému. Bolestění
to trvá od té doby, co kletba ta Gen. 3,
17. vyšla, až dosavad, aniž vezme konec, až
přijdou věkové oslavy synů Božích. Netoliko
však příroda nerozumná cítí a projevuje
smutek a stenot, nébrž stenání a vojetění
to se ozývá také v útrobách lidských. Ne
toliko pak, dí ap., příroda spolubolestí a spo
lustená, nébrž t my, jenž prvotiny ducha
máme v sobě, stenáme. Vstupuje od neroz
umné přírody ke člověku; čtení v řeckém
textu se tu mnohá nalezají, ale smyslu ne
mění. Což ale značí se slovy prvotiny ducha?
Prvotiny jsou plodiny nejprvé dozralé a zví
řata nejprvé vylíhlá, jenžto se Bohu oběto
vala, Lev. 23, 10.17. Odtud povstal význam
slova toho dvůj, 1) slyší se prvotinami věc
nejvzácnější a 2) část něčeho, která celek
zastoupá. Podle toho mohou se prvotinami
ducha slyšeti nejlepší darové Ducha sv. aneb
první částeční darové Ducha sv. co věno,
zálom a zástava veškeré hojnosti a bohatosti
jeho darů, jenž se nám druhdy dostanou.
Poslední výklad příhodnější jest a rozumějí
se darové duchovní, větší známost B., láska
B. v srdcích našich rozlitá, 5, 5. naděje věčné
slávy, bláha, již tuto co nějaké předujetí
věčné slávy pocitovaná a jiní Ducha sv. da
rové. Jiní slovo Ducha neberou za genitiv
příčiny či původu, jak v obojím předešlém
výkladě se béře, nébrž co genitiv přístavku
či výkladu: prvotiny, jenž jest sám Duchsv.
nám daný 5, 5. Leč ani výklad tento
mnoho neodchází ode před., jak na oce jest.

Zde nyní částku Ducha sv. přijímáme
k ustrojení a připravení neporušenosti, zne
náhla Boha nositi zvykajíce, vece sv. Irenej
haer. 5, 8. 1. Duch svatý dán nám co zá
vdavek věčné slávy a celého dědictví, jehož
se dědici staneme, jak na jiném místě apo
štol učí II. Cor. 1, 22. Ef. 1, 14. Slovy

těmi my prvotiny ducha majíce apoštol stu
pňování nějaké pronáší a lidstvo nade vše
tvorstvo výšeji klade, an při nich vykoupení
počíná. Jestli ale také my lidé Ducha sv.
obdrževší stenáme a lkáme, nátisky a útrapy
podnikati musejíce, není divu, že i příroda
to čije.e My pak čijeme trud a svízely a
stenáme v sobě, ze své útroby a vnitra svého
vynořujeme stenoty očekávajíce usynění, praví
P. To jest příčina stenotů a vzdechotů na
šich, že teprv synovství svého čekáme. Ale
kterak to? ješto byl dříve 15. v. povídal,
že jsme již ducha synovství obdrželi. Avšak
není odporu mezi oběma výroky; dříve 0
počátečném usynění, o přijetí závdavku a
zálomu věčné slávy mluvil, nyní ale praví 0
skutečném ujmutí dědictví onoho, o celém
výjevu dokonalém Synů B. Celé pak to
uvedení do dědictví našeho, do té dědičné
slávy, stane se teprv, když tělo naše spásy
se přiúčastní, Což se nemůže díti leč při
vstání z mrtvých; a to jest, co apoštol do
kládá, vykoupení tělu našeho, když totiž to
tělo naše zbude porušitelnosti, poníženosti,
podtrpnosti a vrátkosti a dostihne té povahy,
která věčné člověka slávě a věčnému těla
s oslaveným duchem spojení přisluší. Fil. 3,
21. O tom stenání přírody lidské šířeji ap.
mluví, II. Cor. 5, 1. nn. Vzdycháme žádajíce
v nebeský stánek se obléci: v této chýši ste
náme stížení a sklíčení želajíce ne vyzuti né
brž přioděn býti. Aniž také jinak býti může,
an teprv nadějí spasení jsme, vece apoštol,
příčinu stenání našeho udávaje. Nejsme je
ště dokonale a skutečně v celé míře a v
celém obsahu spaseni, nébrž teprv se spásy
nadějeme, podle naděje jsme teprv spásy
došli; spása dokonalá jest pro nás předmě
tem naděje, a cokoli jí světci a světice ně
které požili tuto, to bylo jenom předevzátek
a předújatek. Již pak v povaze naděje leží,
že skutečnosti nedošla; nebo co kdo viďí,
vece ap. kterak se naděje? co kdo má, co
osedl, v čehož držení se nalezá, čeho sku
tečně požívá, toho se nenaděje více; naděje
t. j. předmět naděje, jenž se vidí, není na
děje, nemá povahy naděje. Kde člověk sku
tečně vidí věc nadějnou či nadálou t. j. ji
má, požívá a drží, tam naděje přestává.
Naděje se na prvém místě očividně za před
mět naděje béře, jenž nevidom jest. Z toho
již odvětvuje ap. Jéstli však co nevidíme, toho
se nadějeme, v trpělivosti toho čekáme; ovšem
pak vytrvati musíme, ač nechceme-li se o
předmět naděje připraviti. Sv. Cyprian de
bono pat. vece: setrvati a snášeti nám přijde,
abychom k naději svobody připuštěni byvše
k svobodě samé přístupku dostíhli. Kře
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sťanství na víře a naději spolehá, aby však
víra a naděje plodu svého došly, trpělivosti
a vytrvalosti potřebí. Nepostíháme přítomné,
nébrž hledáme budoucí slávy, jakož ap. vece:
Nadějí spasenť jsme. Tím spíše pak v tr
pělivosti vytrvati máme, poněvadž nám Duch
Sv. při tom nápomocen jest. A 0 tom nyní
dále dí:

260. Podobně pak i Duch pomáhá
mdlobě naší, neb zač bychom měli mo
dliti se, jak sluší, nevíme, ale sámDuch
přimlouvá se za nás vzdycháními ne
výslovnými. 27. Ten pak, jenž zpytuje
srdce, ví, čeho žádá Duch, poněvadž po
dle Boha přimlouvá se za svaté. 28.
Víme pak, že milujícím Boha všecky
věci přispívají k dobru těm, jenž po
dle uložení povoláni jsou co svatí. 29.
Nebo které předvěděl, ty i předuložil
spodobenu býti obrazu Syna jeho, aby
on byl prvorodcem mezi mnohými bra
třími. 30. Kteréž pak předuložil, těch
i povolal, a kterých povolal, tyi ospra
vedlnil, kteréž pak ospravedlnil, ty i
oslavil.

Nové důvody ap. tu předkládá, jimiž k
volnému podnikání útrap a svízelů ponukáni
býti máme. Podobně dí, jak očekávání věčné
spásy, podobně i Duch sv. nápomocen jest
při podstoupání všelikých strastí. Příroda
jest čitedlna nehod našich, Duch sv. nene
chává nás bez pomoci své bytedlné ve mdlo
bách našich a v naší nestateči. Bytná po
moc ta záleží v tom, jak hned dokládá, že
když pro obmezenost mysli své nevíme, oč
bychom modliti se měli, Duch B. to činí
sám v nás, vzbuzujíc totiž v nás vzdychání
nevyslovitelná. Mdlobu maše záleží v tom,
že nevíme, co by nám v jistých příhodách
a okolnostech prospěti mohlo, a tudy na roz
pacích se povahujeme, oč a jakým spůsobem
(nebo předmět a spůsob modlitby se dvojím
rčením P. vynořuje) bychom prositi měli,
aby modlitba naše byla náležitá a Bohu libá,
a ovšem vyslyšána býti mohla. Pavel sám
po léta se modlil, aby do Říma dostati se
mu přišlo; třikrát prosil, aby posel satanův,
osten pleti ho odešel; jinak ale usoudil Bůh
I. Cor. 12, 7. Ale i spůsob pomoci té
Ducha sv. apoštol nám vyložil: týž Duch za
nás přimlouvá se (prosí či žádá) vzdechy
nevypravitedlnými. Mt. 10, 20.: Nejste vy,
jenž mluvíte, ale Duch Otce vašeho mluví
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ve vás. — Duch sv. zasahá tajemnou mocí
do nejskrytějších hloubí duše lidské, jako
ruka umělcova do strun varyta; avšak člověk
po své obmezenosti není schopen vyjádřiti
to, co Duch B. v něm působí. Tu povstává
tajemný tvar vniterné modlitby a více od
Ducha B. než od lidí pocházeje, nevyslovi
telnými vzdechy se vynořuje a duši vodami
spásy, slasti a bláhy zatápí, aniž člověku
rozeznati dávaje, co on sám koná a co Duch
B. v něm působí.

Prosí t. j. vnuká nám prosby, modlitby,
netoliko předmět modlitby nám namítá, né
brž i spůsobu, jak modlitbu svou přednésti
máme, nás vyučuje. Pokládá takovou vrouc
notu a horoucnost tužby k Bohu a takové
s Duchem sv. při modlitbě sjednocení a
Duchu Božímu 1 působením jeho se ode
vzdání, že srdce naše ku prosbám on sám
nastrojovati a upravovati může. Vylévají se
zajisté z útroby člověka Duchem B. dotknu
tého proudové modliteb, jenž ze zásoby jeho
lidské nevyřinují, nébrž vplyvem Ducha sv.,
druhdy ani slovy pronešeny býti nemohouce,
nébrž v pouhých vzdychotech zůstávajíce.
Větší zajisté jest vroucnost, než aby slovy
splynouti mohla a tudy průchod sobě vzdy
cháními jenom činí. Vzdechy ty od Ducha
sv. pocházejí a tudý Duch sv. jest zástup
cem naším a naším tlumočníkem, a schyluje
se ke mdlobě naší. Z toho již ukazují bo
hoslovcové, že povaha modlitby více na
vroucnosti pobožné tužby, než na slovech
záleží, a že nejlepší modlitba „est žádati od
Boha, aby nás tak vésti a říditi ráčil, aby
chom ve svatosti života vezdy více vzrostali
a k věčné slávě dozrávali. Cesty své Hospo
dine ukaž mi a stezkám svým vyuč mne Z.
24, 4. modlil se Žalmista Páně a Josafat
II. Par. 20, 12.: Ješto nevíme, cobychom čín
li, zbývá nám toliko, abychom oči své obrátil
k Tobě. Ale však ačkoli slovy nepronáším e
svojich modliteb, něbrž toliko vzdycháními
Ikáme, nezůstávají modlitby ony tajny Boha.
Nebo ten, dí ap., jenž zpytuje srdce, zná, čeho
žádá Duch a netřeba teprv Jemu slovy ozna
movati. Ví Otec váš, čeho vám potřebí, prvé
než ho prosíte. Mt. 6, 8. Bůh pak zná neto
liko co v sobě obsahují vzdechové duchovní,
nébrž je i vyslýchá, poněvadž podle Boha
prosí, přimlouvá se za svaté t. j. poněvadž
ta modlitba, jižto vzdychami od Ducha B.
pochozími vynořujeme, s vůlí B. dokona sro
vnává se. Jiní místo poněvadž kladou že a
praví zde nebýti příčinu vyslovenu, nébrž
předmět vyjádřen býti a větu že podle B.
prosé jako výklad a doklad věty předešlé
považují. Prosí pak Duch sv. za svaté. Kri
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stus sice umřel za hříšné, ale Duch sv. tím
jak zde P. praví spůsobem vylévá se jenom
ve svatá srdce a v čisté útroby, kteří totiž
Ducha Kristova mají a Kristovi dokona při
náležejí v. 9. Podobně Pán dí Jo. 15, 1.
Zůstanete-li ve mně a slova má-li ve vás zů
stanou, cokoli chtíti budete, proste a stane
se vám.

Novou, třetí a nejsilnější pohnutku, proč
bychom měli trpělivosti vezdy a všady píleti
a v naději setrvale budoucích dober očeká
vati, udává andí: Vímepak,že milujícím Boha
všechny věcí přispívají kdobru. Netoliko čáka
a toužení přírody, netoliko pomoc Ducha Sv.,
nébrž i to přesvědčení, že B. všechno k spáse
naší řídí, nás ku podnikání veškerých naho
dilých strastí vzbuzovati má. (ím se nád
herní učeníci Zenonovi chlubili, že jenom stoik
jest bohat, onjenom zdráv, svoboden onjenom,
on jenom mocen, on jedině moudr a tedy on
jedině blažen, to o křesťanu platnost má.
Jakby nebyl bohat, ješto ničeho nežádá, věda
že mu Bůh vše dává, co prospěšno jest? Jak
by nebyl zdráv, ješto ho žádná náruživost
netrápí a ve svornosti s vůlí Boží i vněšnou
bolest trpělivě, ano vděčně a radostně při
jímá? Jakby neměl býti svoboden, ješto nu
cení necítí prost jsa okovů náruživosti a ve
všem, co jej potká, ctě vůli Boží? Jakby nebyl
mocným, spojen jsa se všemocným Bohem a
ke všemoci té se přiúčastnujíc? Jakby neměl
býti moudr od Všemoudrého Pána vyučen
jsa vší spasitedlné moudrosti? Jakby neměl
šťasten býti, požívaje svrchovaných dober co
závdavku neskončeně větších milostí, jenž se
mu podílem na věčnosti dostanou? A jak
nemá blaženým býti, ješto se k Bohu láskou
nese, která jeho věčně nejvyšším blaženstvím
bude?

Tudy volá Ž.72, 28.: Mně nejlépe jest
přidržeti se Boha. Částice pak není odporovací,
nébrž pokračovací, jak bíledně se vidí. Milova
čeléBoha jsou praví křesťané, jenžto s věrou
spolu také účinnou lásku spojují Jac. 1,12.
Milovníkům čimilovatelům těm Božímvšechny
věci, veškery strasti, všeliká protivenství,
všichni svízelové přispívají, působí, či (S ji
nými prostředky spásy) spolu působí a spolu
přispívají k dobru t. j. k spáse věčné co je
dinému bytnému a skutečnému dobru. Nedí
ku potěše, k rozkoši, nébrž k dobru, ku ctno
stem a tudy k bláze věčné; majízajisté pro
tivenství do sebe mnoho nerozkošného. Láska
tedy a milování Boha stanoví podobně jak
víra výminku, pod kterou lidé spásy dojíti
mohou. Svrchovaně potěšna jest myšlénka ta,
že vše, cokoliv se stává, ke spáse slouží a
události života lidského tak ustrojeny jsou
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rukou B., že k účelu svrchovanému nápo
mocny bývají těm, jenžto se k Bohu s láskou
dějnou přivinují, těm totiž, jak P. přístavkem
dokládá, kteří podle předuložení povolání jsou
Svatí. Ti, kdož Boha milují, jsou spolu vy
voleni a proto jim všechny věci pomáhají k
dobru; slovo povolání, jak z v. 33. vidno, tu
tolik značí co vyvolení a v. 30. oslavenu býti
mající. O slově podle uložené nějaká nesnáz
zabíhá, že někteří nalezají dvojí povolance,
jedny, jenžto sice povoláni jsou, ale nejsou
povoláni podle uložení B., druhé ty, kteří
podle uložení Božího povoláni jsou ;a ti praví,
že apoštol zde o posledních mluví. Jiní ale,

-ač rozdílu toho nepopírajíce, praví, že tuto
apoštol k tomu rozdílu neprohlídá, nébrž že
slova podle uložení B. jenom proto dokládá,
aby neodvislost věčné rady Boží od lidských
zásluh vyjádřil,jak II. Tim. 1,9.dí, že B. po
volal nás ne podle skutků našich, nébržpodle
uložení svého a milosti, kterou nám dal vKr.
J. Ostatně jsme k slovu povolání pravili, že
na našem místě dopadá k slovu vyvolení, a
tedy se rozumějí ti, u nichžto povolání B. se
s dějným výsledkem potkalo. Předuložení B.
jest bezvýminečno, jelikož od zásluh lidských
nezávisí 9, 11. Ef. 1, 5., ale výminečno, je
likož ti toliko, kdo milosti B. ku svému po
svěcení užívají a S ní spolupůsobí, mezi vy
volence a předuložence patří, kterouž vý
minku P. slovem melujícím Boha již přede
šle vytknul, a jenž [UI. Petr. J, 10. výslo
vněji se klade, an Petr tamto napomíná, aby
věřící dobrými skutky vyvolením svojím se
ubezpečili. Slova svatí není v t. ř. a lepších
rkp. a ovšem sem vklouzlo z 1, 1.

Leč že ti, jenž Boha milují, vyvolenci
Božími jsou, jimž všecko k dobru nápo
mocno jest, toho ap. z předuložení jich k
věčnému blahoslavenství dokazuje. Nebo,
jež předvěděl, ty předurčil podobny býti obra
zu Syna jeho; jež pak předurčil, těch i po
volal, jichžto povolal, ty i ospravedlnil, a jež
ospravedlml, ty i oslavil. Touto řadou ap.
opisuje běh a postup, jak dílo spásy u člo
věků se počíná a dokonává. Začátek se děje
od předvědění Božího. Koho předvídá Bůh,
že všech výminek k dosáhnutí spásy potřeb
ných svědomitě použije, a s milostí B. jemu
propůjčenou spolupůsobiti bude, toho před
určuje, aby byl podoben obrazu Syna Božího,
t. j. Synu Božímu, jenž jest obraz či vzor
svatosti, ctnosti a slávy věčné, a všechna
svatost a ctnost naše podle vzoru toho u
pravena a vypůsobena býti má, jakoži sláva
naše věčná podle vzoru slávy Kristovy nám
uštědřena bude. Jiní obrazem Syna B. roz
umějí oslavené tělo jeho; leč ap. vůbec dí
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obraz a tudy vykladači jiní slávu tu, již Kr.
zasloužil sobě, tím obrazem slyší a od prvních
tím se liší, že obraz jen o slávě, ne pak o
ctnostech slyší, tak že slovo to značí totéž
co 30. oslaviti. Pravda sice jest, že ti, jenž
předurčení jsou k slávě Kristově, také obraz
strastí a svatosti jeho nositi musejí; leč. ap.
tuto nezdá se k tomu prohlídati, nébrž jen
o jediné slávě Synů B. mluviti. A tudy ten
poslední výklad přednost má. Podobně dí
II. Cor. 3, 18., že proměnění budou osla
venci v obraz Kristův od slávy k slávě.
Tehdáž teprv okážeme se býti syny Božími,
když podobu oslaveného Syna Božího Krista
oblečeme. Předvědětí samo sebou jest zřej
mé slovo; na licho někteří vykladatelé ja
kož i Bratří slovem tím oblíbení a zamilo
vání slyšeli; to čelí proti mluvě a proti spo
jitosti, a slovo předvěděti odnáší se k mysli
a nikoliv k vůli; k vůli odnáší se předurčení,
předuložení, předustanovení. Předuložení to
dálo se, aby Kristus byl prvorodcem mezi
mnohými dratry. Prvorodec, prvenec sluje
Kristus, jelikož nás proto do slávy pře
dešel, abychom my za ním tam se dostali;
chce tedy říci: aby mnozí Kristem a po Kri
stu se bratry jeho stali a ve slávě jeho ú
častenství měli; tak zajisté čest a sláva B.
povšechně uznána bude a povšechně na tvory
jí schopné rozlije se. Jednorozeným sluje
Kristus podle božství svého; prvorozeným
podle člověčenství; tam sám Synem jediným
jest, tu i bratry má, za něž umřel a jimž
slávu připravil.

Předvědění a předurčení to uskutečňuje
se několika dobami a stupějemi, až dostihne
cíle svého; o nich ap. v 30. mluví. Stupeň
prvý jest předurčení, následuje povolání, po
tom ospravedlnění a posléze oslavení. Jež
předuložil či předurčil, vece, těch i povolal;
povolání stává se kázaním, jakož se Kristem
Pánem a apoštoly a jich průvodčími stalo;
povolání šlo ke všem, ale ne všichni ho po
slušní byli. Kdo však uposlechli a uvěřili,
ti jsou právě ti, jenž předuloženi byli a před
vědění byli; těm ospravedlnění se dostalo,
byli hříchů zbaveni a posvěty přiúčastněni,
a vytrvají-li v tom stavu a zachovají-li po
svěcení své, dostihnou třetího a posledního
stupně, totiž oslavené v království nebeském.
Mluví ap. v minulém čase: povolal, ospra
vedlnil, poněvadž prohlídá k těm, jenž sku
tečně povoláni a ospravedlnění jsou: vece
oslavil v perfektu také, předujatně, to co
budoucně se stane, jakoby již bylo se stalo,
představujíc. Co Pavel vůbec a povšechně
tu pronáší v celku, to ovšem platí také o
jednotlivých lidech a podle toho, na jaké z
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těch čtvero slov se důraz a dovaha klade,
na předvědění-li totiž, aneb na vyvolení či
vyhlídnutí, rozličné školy povstaly, tam mo
linistická, tuto augustinská. Tato poslední
učí z toho místa apoštolova rozdíl činíc mezi
vněšným neúčinným a mezi vniterným účin
livým povoláním, že Bůh sobě dle absolutné
vůle svojí vyvolence vyhlídl, ostatních osudu
jich t. j. následkům prahříchu zanechávaje.
Církev učí sice o zvláštním předurčení k
spáse, ovoce jeho na světcích a světicech
spatřujíc, ale o tom místněji nestanovuje, po
kudby předvědění dobří skutkové u Boha
vliv vyvírali na ono předurčování. Tu jen
nauku co bezbožnou odsuzuje, která o před
určení člověka ke zlu učí.

Z toho všeho již odvodí Pavel jistotu
věčné spásy pro ty, jenž vyvoleni jsou a ji
stotu onu s plesavým velebením vynořuje.
Díť:

31. Což tedy díme ktomu? Jest-li
Bůh s námi, kdož proti nám? 32. Jenž
ani vlastního Syna svého neušetřil, nébrž
za nás za všechny vydal jej, kterak by
nám také s ním všeho něuštědřil ? 33.
Kdo bude žalovati na vyvolené Boží?
Bůh jest, jenž je ospravedlňuje. 34.
Kdož jest, jenž by odsoudil? Kristus
Ježíš jest, jenž umřel, ano jenž i z
mrtvých vstal, jenž jest na pravici Boží,
jenž též přimlouvá se za nás. 35. Kdož
tedy nás odloučí od lásky Kristovy ?
Zdali soužení? zda úzkost? zda hlad?
zdali nahota, zda nebezpečenství? zda
pronásledování? čili meč? 36. jakož
psáno jest: pro tebe mrtveni býváme
celý den, jmíni jsme za ovce zabitné.
37. Ale v tom ve všem přemáháme pro
toho, jenž zamiloval nás. 38. Nebo
jist jsem, že ani smrt, ani život, ani
andělé, ani knížatstva, ani mocnosti, ani
věci přítomné, ani budoucí, ani síla,
39. ani vysokost, ani hlubokost, ani stvo
ření jiné nebude moci násodloučiti od
lásky Boží, která jest v Kristu Ježíši
Pánu našem.

Nadšeně zavírá P. vývodky svoje ztoho,
co byl o jistotě spásy vyvolenců Božích pře
deslal. Což tedy, ješto Bůh povolal, vyvolil,
ospravedlnil a oslavil své předuložence, coždíme
tomu? když Bůh pro, po nás, s námi jest,
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když takové věci k naší slávě působí, kdož
proti nám jest? Kdož, který vrah a nepřítel
nám uškoditi může? Nevece, že by nepřítel
nemohl nás napadnouti, ale zapírá, že by to
s úspěchem učiniti a nás přemáhati mohl.
Má výrok ten v historii mučeníků Božích
zvláštní váhu, a jím co štítem nějakým za
stírali se a odráželi všechny šípy nešlechet
níkovy. Ovšem předpokládá ap. spolupůso
bení člověkovo. Podobně dí Jo. 10, 28. Pán:
Nikdo nevytrhne ovcí mých z rukou mojich;
Otec, jenž mi dal je, jest větší nade vše. Dů
kaz toho Božího zvláštního ochraňování jest,
že Bůh vlastního syna neušetřil, ale za nás
ho vydal. Důvod vede od větška k menšku.
Velikost té lásky, jíž nám dal Syna svého,
ručí nám za to, že nám ničeho neodepře.
Viastného vece pro lepší vytknutí lásky B.;
ne nějakého přijatého, přisvojeného, nébrž
vlastního Syna. Vydal-li vlastního Syna za
nás na smrt potupnou a hroznou, čeho nám |
odepře? Kterak by nám s ném,Kristem, t.j.
mimo něho, jak jeho tak i všecky věci ne
dal, ješto jinak k Němu přirovnány býti ne
mohou, a sama sláva nebeská tomuto daru
co do vznešenosti ustoupá. S Kristem nám
všecko dáno, jistota nám udělena, že ničím
se Bůh k nám oštídati nebude,ač ovšem sa
mi-li se lásky B. neodepřeme.

A nyní již unešen blahem vzbuzeným z
rozjímání té přenesmírné lásky vylévá se P.
v otázky, v nichž předkládá podrobně, že nás
nic od Boha odloučiti nemůže. Různé jest
rozdělování vět následujících, an někteří samé
otázky činí, někteří ale otázky s odpověďmi,
a tyto s oněmi slučují, což však nijak smyslu
nemění, aniž také zdá se při samých otázkách
větší důraz řeči přirůstati. Kdož obžalujevy
volence B.? Ovšem nikdo toho nemůže s ú
spěchem učiniti, poněvadž Bůh jest, jenž je
ospravedlňuje. Kdož může proti ospravedlňu
jícímu výroku Božímu nějaké žaloby, něja
kého nářeku proti vyvoleným a co do Boha
spásou ujištěným se odvážiti? Kdož odsoudáje?
Kdyby snad sei odvážil někdoje obžalovati, ač
to nepodobno, kdož odsoudí je? Jest to vyšší
stupeň než ve větěpředešlé. Odpovídá Nikdo,
ješto Kristus sám za nás umřelano iz mrtvých
vstal, nadto na pravici B. jest, ano za nás
oroduje. Po těchto stupněch apoštol výše a
výše, důrazněji a důrazněji se béře, předklá
daje výkony lásky Kristovy, ježto pro nás
učinil a ježto posavad činí, Vrch lásky Páně
jest smrt jeho za nás 3, 25.5,5.8. Jenž pro
nás vstal z mrtvých, a jak doložiti přijde a
jak apoštolu namysli tanulo, Ducha sv.seslal
na nás a nás posvětil, Jest či sedí napravici
B., tj. jenž vládu má celého světa s Otcem,
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a dle té vlády všecko spolem a věci jedno
tlivé k spáse upravuje. Vzato rčení to ze
Z. 109, 1. Rekl Pán Pánu mému: Seď na
pravici mé, až položím vrahy za podnožítobě.
Ještě jednoho vyššího stupně dotýká: jenž
i přímlouvá se za nás; nás zastává, zastoupá,
za nás prosí a všelijak spásy naší u Otce
hledí, co věčný velekněz Hebr. 7, 23. 9,24.
a Boha s námi, když jsme Ho urazili, smi
řuje. Z čehožprůvodno,že, ješto Kristus všecko
oddaluje, co by nám při dostížení spásy zá
vadno bylo, spása naše bezzávadně dosažena
bude. O Duchu sv. pravil v. 26., o Otci v.
32., o Synu nyní mluví a tak ukazuje, že
veškera Trojice Boží nás spasením ubezpe
čuje, ač jestliže my jenom z počtu vyvolen
ců Božích samochtíce se neoddálíme. Kristus
ukázal se před obličejem B., zasedl na pra
vici B. a přimlouvá se jiným jak světci a
světice spůsobem, odvolávaje se na zásluhy,
ježto sobě získal a žádaje, aby zásluhy ty
jeho k naší spáse obráceny byly. Zde na
zemi modlil se za nás se slzami a vzdychá
ním, tam ale s radostným veselím a bdlaže
nou důvěrou, ač ovšem i na zemi s důvě
rou a s bláhou modlíval se; než tam obojí
ta částka přímluvy jeho svrchovanosti do
sáhá. Čírkev prohlídajíc k vyšší bytosti
Páně nikdá modlitby své ku Kristu o pří
mluvu neposílá. A když tomu tak jest, když
láska Kristova tak všelikou míru přesahá,
kdož nás odloučí od lásky Kristovy, kterou
nás zamiloval? Kdož nás jí zbaviti může?
Láska Kristova jest láska Krista k nám, jak
ze spojitosti bíledně se vidí; ovšem pak na
desílá ta láska spolu také lásku naši ku Kristu,
poněvadž o vyvolených jinak mysliti se nedá.
Co ap. vyčítá, v tom zdá se že prohlídá ke
své vlastní zkušenosti. „Soužení,útisky, ná
tlaky vněšné, úzkosti, vniterná rozpačitost, ne
ujištěnost, stísněnost mysli, když jakoby již
o vyniknutí ze zla pouští. Nahota, hlad, ne
bezpečenství,protivenstvé samy sebou zračity
jsou, aniž potřebí o nich místněji mluviti.
Meč přejmenováním značí smrt a nebezpečen
ství smrti jakékoli. Nic z těch věcí nemůže
nás připraviti o lásku Kristovu. Ne soužené,
poněvadž souženími se honosíme 5, 3., ani
úzkost, ješto láska útrobu naši rozšiřuje; ani
hlad, ješto Kristus pokrmem nám jest; ani
nahota, ješto nás odívá láska co roucho ;ani
nebezpečenství,ješto co bojovníci Kristovi nikdá
na mysli neklesáme ;ani pronásledování, ješto
jím ukřepení a posilněni býváme k dalšímu
a statnějšímu bojí; ani meč ani smrt, ješto
nás s Kristem spojí. Vším tím láska Kristova
mně odňata býti nemůže. Při mečičismrtech
ap. uvádí výrok Písma Z.43,23., kdež čteme;
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Pro tebe ó Bože mrtvení býváme, t.j. vusta
vičném nebezpečí smrti se ocítáme, celý den
neb každý Boží den, což hned se vykládá
slovy domnénť jsme za ovce k zabití určené,
Výroku toho P. užívá o křesťanech, ješto o
nich více platí než tam o ctitelech B, Starého
Zákona, že -——za té doby — pro Boha, pro
víru, lásku, naději, poctu B. v ustavičných se
nalezali nebezpečích. Ale všecko to nám uško
diti nemůže, nébrž my vě všech věcech těch
přemáháme, či jak řecký text má, převítě
zíme, převítězujeme,velepřemáhámet.j. lehko,
bez námahy a bez potu, jak Zlatoúst vysvě
tluje. Vítězství ovšem duchovné jest a zračí
se stálostí, nevrátkostí, neodšinulostí od víry
a lásky Kristovy. Vítězství naše jde protoho,
či jak text řecký čte, z toho, jenž nás za
miloval ; všecka síla naše od Krista pochodí,
aniž bychom my se všechny ty opasnosti a
nebezpečnosti býti mohli. Jiní toho, jenž nds
zamiloval, kladou býti Boha Otce; leč první

Ještě pak apoštol z bohatosti svéútroby
a zkušenosti své vlastní slovopřemáháme odů
vodňuje a doličuje, že moc nižádná v stavu
není odloučiti nás od Krista. Dí: Fřesvědčen
jsem, že ani smrt, ant život, ant andělé, am
knážatstva, ani mocnosti, ant přítomné, ani bu
doucí věci, ant síla, ani vysokost, umi hloub,
ani tvor jiný nebudemocinás odloučitiod lásky
B., jenž jest v Kr. J. P. n. S nevyrovnanou
krásou a podivuhodným důrazem P. pozdvi
huje křesťana ku povědomí neobsáhlé moci
lásky a činí takměř jemu náhradu za to,jež
mu byl v předešlé kapitole vylíčil, pokoření.
Abys pak Ježíše miloval, vece sv. Augustin,
musí Ježíš v tobě bydleti a tebe pohýbati
k milování ho, tebe podněcovati, osvěcovati
a k sobě pozdvihovati. Myšlénky podobny
jsou tomu, což povědíno v. 35. Jtsť jsem, pře
svědčen jsem, vece, a tím pokládá, že věc
jinak býti nemůže u těch, kteří skutečně
Kristovi přináležejí. Věci, jež vyčítá, nějakou
měrou zosobňuje. Zivot klade lidem tak žá
doucí se všemi vnadami a vábidly svojimi;
ale vece: raději sradostí ho zbudu, než bych
se dal od Krista odloučiti a od lásky B.;
smrt se všemi hrůzami svými mne neodsune
od lásky B., od víry, od ctnosti. Při vyčí
tání dalším odchodni jsou od seberkp.; my
se držíme čtení vulgáty, jak jinde, netoliko
co se slov týká, než i co se pořádku jich
dotýká; vyčítati ty rozdíly ve čteních nezdá
se nám, an smyslu nedosahují. Andělé, kní
žatstva, mocnosti; těmi slovy duchové nad
lidští se rozumějí, andělé dobří i-zlí ve svo
jich rozličných řadách a stupněch; víme za
jisté, že Písmo sv. tytéž mezi zlými, jakové
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mezi dobrými anděly stupně čítá Ef. 1, 21.;
Col. 1, 16. Mluví ap. vůbec a obojí zahr
nuje a dí: Kdyby po nemožnosti andělé do
bří mne odlučovali od Boha (Gal. 1, 8.),
kdyby veškeři duchové zlí ve všech stupněch
a řadách svojich proti mně se spikli a 0bo
řili se a všecko Co v nich hrůzy, klamu a
lesti jest, na mne vypustili, neodvedou mne
od lásky Páně. Slow se rozumějí všichni pod
nikové vlády světské; slova toho v ř. není.
Věcmi přítomnými a budoucími se zahrnuje
všecko, co se v čase děje, pohybuje a stává;
hloub a výše znamenají vše, co Se v prostoru
děje a bytuje. Chce říci: Láska B. vrchuje
nade všechen Čas a prostor, nezná mezí a
hranic času, nezná prostoru, a není možná
ji podvrátiti. Výsí nebe slyší někteřía hloubí
peklo a vysvětlují: Kdybys mi nebeské krá
lovství slíbil, kdybys mi peklem hrozil, ne
odhrozíš a neodloučíš mne od Krista. Do
kládá: Anz jaký tvor jiný, aby ukázal, že po
minul-li čeho a dalo-li by se ještě něco my
sliti, co by člověka od lásky Boží odvésti
mohlo, že on všecko to zapírá a o všem
tvrdí, že nic a nic nemůže zhola nás odlou
čiti od lásky B., jenž jest v Kristu, již nám
ukázal v Kristu a ustavičněukazuje. Kristem
láska B. se vyjevila a na pořád se jeví I.
Tim. 1, 14. II. Tim. 1, 9. Tudy křesťané,
praví, nejvíce jenom toho se báli, aby lásky
B. neztratili, a ovšem věděli, že nic a tvor
žádný nemůže nás odloučiti od lásky, avšak
vlastní vůle nás odlučuje, jak vece sv. Ber
nard. Nejkrasší k těm výlevům horovným
výklad jest život světců a světic, nejvíce pak
život mučeníků a ze Života Jana Zlatoústa,
když vyobcován byl z Cařihradu a ze života
sv. Agaty plyne světlo nejsličnější pro vylo
žení místa našeho. Ještě upozorňují vykla
datelé na rozdíl, jakým skončil částku o slu
žebnosti naší pod hříchem 7, 24. a jakým
končí tu, mluvě o blaženém stavě vyvolenců ;
tam žel a smutek a nářek: Kdož mne osvo
bodi od těla smrti? Tu ale plesot a jásání
a velebení a vítězozpěv kdo mne odloučí od
lásky Kr.? Ostatně o tom, kterak láskou
Boží proniklí jsouce mučňové v největších
strastech a mukách zdáli se nečíti bolestí a
trýzní těch, vykládá sv. Cyprián ep.8. Půtce
jejich přítomen byl Kristus, bojovníky své sí
lil, vzbuzoval, ukřepoval; on, jenž skrze smrt
za nás přemohl, ustavičně v nás přemáhá.
On bojuje v nás, on vítězí, on korunuje a
korunován bývá. A již dříve pronesli se 0
tom ti, jenž o smrti Polykarpově list byli
napsali K. 2. v ten smysl: Při všech pře
ukrutných a nevýslovných utrpeních nebylo od
nich vzdychu ant stenotu slyšeti, a ovšem do
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kázali, že se tenkrát mýmo pleť svou nalezali,
aneb raději, že Kristus jim přistojí a jim se
zamlouvá atd.

Tak P. dokázal toho, co sobě byl 1,
17. dokázati předevzal, že evangelium jest
mocnost člověky spasiti; dokázal toho vylí
čiv všeobecnou potřebu výkupu a zbávy, ne
stateč lidstva, zadostiučinění za né Kristem
a spůsob, jakým spásy Kristem zjednané
účastnými se státi můžeme. Avšak zbývalo
ještě vyložiti, kterak se to děje, že Zidé,
jimžto výpovědi Boží svěřenybyly, odpírají
se v Krista uvěřiti a spásu jim uštědřova
nou a naskytovanou ujíti? Nevěra Židů za
jisté zdála se podvracovati stálost a nepro
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měnnost úradků Požích. Dotekl toho poně
kud výše 3, 1., ale místněji o tom rozpro
straňovati se nemoha odložil to na toto mí
sto. Již tedy strojí se mluviti ve třech ka
pitolách násled. o poměru Židů k spáse
Kristem získané a učí, že Židé pro zarytost
a nevěru svou sami ze spásy B. se vylou
Čili; činí to Snáramným bolem, ale i s ne
vyvážnou mocí a silou řeči a mluvy a vý
stavou myšlének převelelepou. Oni jinou
cestou, než B. zamyslil, ospravedlnění hledají
a neuznávají, že v uštědřování spásy a mi
lostí k ní potřebných Bůhdle bytosti své svo
bodně a svrchovaně neodvisle jedná.

Hlava IX.

Pavel bolest svou pro nevěru Židů projeviv
1—5. ukazuje, že se to jich nevěření
nepotýká ant 8 přípověďmí Božími, ami
se spravedlnosté B., ješto pravé synové

nébržAbrahamovi necení se dle těla,
dle ducha 6—19. Dále hlavitou klade
větu, že Bůh podle svobodnévůle své, podle
moudrosti a milosvdnosti své spasením se
propůjčuje 14—29. Tudy praví, Zidé vy
padají ze spásy, že vlastní, od Boha ne
schválenou cestou jí dojíti usilují 30—38.

1. Pravdu pravím v Kristu, nelhu,
an mi svědectví dává svědomí moje v
Duchu svatém, 2. že zármutek mám ve
liký a neustálou bolest v srdci svém.
3. Nebo žádal jsem já sám odloučen
býti od Krista za bratry své, jenž jsou
příbuzní moji podle těla, 4. jenž jsou
Israelité, jejichžto jest usyněnost a sláva
1 úmluva, i zákonodání, i bohoslužba, i
přípovědi; 5. jejichžto jsou otcové, a z
nichžto jest Kristus podle těla, jenž jest
nade všechno Bůh požehnaný na věky.
Amen. 6. Nevšak (dím to), že by zma
řeno bylo slovo Boží; nebo ne všichni,
jenžto jsou z Israela, ti jsou Israelité,
€. ani kteří semenem jsou Abrahamo
vým, jsou všichni syny, nébrž: V Izá
kovi (vece) nazváno bude tobě símě;
8. to jest ne kteříž jsou synové těla
ti jsou syny Božími, nébrž kteří jsou
synové záslibu, ti se považují za símě.
J. Nebo záslibné slovo toto jest: V týž

Svatý Pavel.

;
l

čas přijdu a bude míti Sara syna. 10.
Netoliko pak ona, ale i Rebekka z je
dnoho sejití počavši, z Izáka otce na
šeho. 11. Nebo když se byli ještě ne
narodili, ani co dobrého učinili či zlé
ho, (aby podle vyvolení předůloha Boží
zůstala), 12. ne ze skutků, nébrž z po
volatele, řečeno jest jí, 13. že větší
sloužiti bude menšímu, jakož psáno jest:
Jakoba jsem miloval, Esava ale nená
viděl.

Chtěje ap. pojednati o poměru Židů,
spolukmenovců svojich k evangeliu, cítí se
docela bolem a smutkem projata, že tudíž
projevení té bolesti a žalosti předesílá. Vyšla
celá bolest jeho z lásky k národu svému a
k spáse jeho, an viděl, že ti, pro které ve
škeren Zákon Starý ustrojen, a jenž pro Kri
sta po tisícletí připravováni byli, se posléze
tak nešťastně se spásou svojí minuli. Tím
hodlá ap. umírniti a ulahodniti spolu to, co
o zavržení lidu israelského povědíti sobě
předevzal, aby nezdálo se, že osud národa
toho mu k srdci nejde. Mohl on, tolik pro
tivenství od Zidů zakusiv a apoštolem poha
nů jsa, při zarytosti a nekolnosti jejich Iho
stejným ostávati; leč láska křesťanskánezná
sobectví a v Bohu lidi a Boha v lidech mi
lujíc ku spáse lidské a k slávé spolu Boží
prohlédá. — Pravdu pravím v Kristu, vece,
nelhu; záporně a kladně pravdivost svou 0
svědčuje pro lepší a silnější vytčení jí, což
se mu potřebno vidělo, ješto mnozí Židé mu
nepřátelství k lidu israelskému připisovali.
V Kristu pravdu pravím; není to právě pří
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saha, ač ovšem tím pravdivost svou potvr
diti žádá; v Kristu, t. j. v jednotě s Kristem,
v duchovní s Kristem vzájemnosti, Jako ten,
jenž v Krista vštípen jest a ratolestí Jeho
se býti považuje; nadesílá, že křesťan, nad
to pak apoštol lháti nemůže. Svědectví, dí,
o pravdivosti dává svědomí mé v Duchu sva
tém; a ovšem tedy pravdu pravím. Nedí
prostě: svědomí moje, nébrž v Duchu svatém,
ve spojení s Duchem sv., jenž přebývá ve
mně a mne osvěcuje a spolu rukojmím jest,
že skutečně pravdu pravím. Svědomí samo
se může klamati; když ale je Duch sv. osvě
cuje, ovšem klam místa nemá. Což jest to,
v čem Pavel pravdu povídá? Ze mám, vece,
zármutek velký a ustavičnou bolest v srdci
svém. Nad čím žalost má, nepraví, nemoba
z počátku právě pro bolest svou vyjádřit
předmětu bolesti té, jak rány bolavé skrývá
poraněnec, aby dotkem více nerozjizvěly. Avšak
z toho, co hned přidává, jasně vysvítá, že
předmět bolův jeho bylo zavržení lidu isra
elského. Nebo dí: Zádal jsem zajisté kletbou
býti od Krista za bratry své, příbuzence svoje
po pleti. Právě byl na konci předešlé hlavy
se vylil s nevyrovnaným náduchem a nevý
slovnou slastí o lásce Kristově, a nyní žádá
v nadbytku a přeplyvu bolestí od téhož Kri
sta, od jehož lásky nic ho odloučiti prý ne
může, přece odloučen býti. Ovšem nechce
on Krista opustiti, ale chce veškeru slast té
s Kristem spojby za to dáti, aby Židé se
obrátili. Žádal jsem jest toli co žádal bych,
volil bych; praví žádal jsem, poněvadž my
šlénka ta mu několikráte již dříve na mysli
tanula. Kletbou býti by žádal; kletba se vy
slovovala nad tím, co se záhynu věnovalo,
a ta věc sama kletbou sloula Lev. 2, 28.
29. "Toho P. sobě žádá v nesmírnosti lásky
své k národu svému a bolesti své nad za
vrhnutím jeho. Přeplyvem citu a přebytkem
lásky takto vyráží se, k možnosti či nemož
nosti neprohlidaje, aniž na mysli váže, jak
by se to s vůlí Boží srovnávalo; ovšem ale
musíme pokládati, že nijak vůli B. odporo
vati v tom nehodlal. Věčné bláhy vzdáti a
odříci se hodlá, kdyby tím obrácení náro
dovců svojichvykoupiti mohl. Podobně druhdy
Mojžíš Ex. 32, 31. pravil k Hospodinu: Buď
odpusť lidu vinu a urážku, buď mne smaž zknihyživota.© Jiníslovemanathemaroz
umějí odloučení, výhost a kladou, že P. žá
dal by vyloučen býti od Krista; výklad ten
nemnoho se liší od předešlého, ješto odlou
čení od Krista nemůže se vztahovati na od
loučení od církve Kristovy toliko, nébrž také
budoucí od něho odloučení v sobě zavírá.
Co díš, Pavle, vece Zlatoúst. Nepravil-lis:
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Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Ale
právě proto, dí, že Krista miluji, žádám po
žívání Krista vzdáti se, aby všichni ho mi
lovali a velebili. Leč, dokládá sv. Zlatoúst,
což divu, že toho Pavel žádá, ješto Kristuszanászlořečenímseučinil?© Avšaknechtěl,
vece onen světec, apoštol od lásky Kristovy
odloučen býti.

Za bratry své chce ap. slávy věčné
vzdáti se, chce místo nich nésti kletbu, která
na nich spočívá; jiní překládají pro bratry

své, £. j. k jejich dobru, k jejich spáse, k
výhodě, k výkupu jejich; rozdíl ten není
až nad to velik. Příbuzné moji po pleti, po
dle těla přidává, aby se vědělo, že bratry
oněmi neslyší křesťany, nébrž Židy. Ale co
jej přimívalo k tomu, že takovou láskou k
nim se nesl, a že 1 takovou oběť za ně při
nésti hotov byl? Netoliko láska ku kme
novcům, nébrž 1 ty přednosti, ježto hneduvádí:JenžtojsouIsraelité.© Israelitjest
čestné jméno toho národa; Jakobovi dáno
to jméno od Hospodina při oné podivné
půtce, po kteréž s ním obrození vnitrné na
stalo. Obnáší jméno to sebou výsadu vyvo
lení Božího a tudy všecky přednosti zahrnuje
s vyvolením tím spojené. Z těch výsad jme
nuje usynění Či usynovení, přijetí za syny, a
propůjčení se mu od Boha zvláštní ochra
nou. Ex. 4, 22. dí Hospodin: Prvorozený
syn můj jest Israel. Tím se jim dostalo i
práva k uvázání se před jinými v synovství
ono, jež Kristus člověčenstvu zjednal, za
kterou příčinou slují synové království Mt.
8, 12. a synové domu Mt. 15, 26. — Jejich
jest sláva pokračuje apoštol. Slávou touto
vyrozumívali rozliční vykladatelé rozličné
přednosti lidu Božího v Št. Z., nejlépe ale
rozumíme slávou slávu Boží, vidomé přebý
vání, neprostřednou přítomnost Boží v lidu,
ve sloupu ohnivém a v oblaku na poušti,
ve světlém mraku na Sinaji a nad archou
úmluvy v stánku i chrámu. Ex. 13, 21. Ez.
33, 18. 3. Reg. 8, 10. Ex. 40, 34. Lev. 9,6.
Sláva ta později sloula u Židů šekina t. j.
obyt, obývání. totiž Boží mezi lidem. Smlouvy
či úmluvy jejich jsou; B. zajisté několikráte
v úmluvy s Otci Israelitů vnikal, a úmluvy
ty obnovoval s Abrahamem, Izákem, Jako
bem, Mojžíšem, Davidem. Sir. 44, 12. Záko
nodání na Sinaji hoře jim tak blahosklonně
a podivně udělené, jímž lid stal se nosite
lem zjevení Božího Ž. 147, 20., neučinil tak
žádnému národu. Bohoslužba taková, jaká
na Boha připadá, jaké jiní národové neměli
a v níž pod záslonami tajemství spásy se
předobrazovala. Přípovědipatriarchům uči
něné o zemi zaslíbené, nade všechny ale za
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slíbení Mesiáše a spásy jím zjednané. Jejich
jsou otcové, praotcové, patriarchové proslulí
a výteční ctnostmi, zásluhami, osudem, mi
Jóstmi od Boha jim poskytovanými; nejvíce
na mysli má Abrahama, Jakoba, Izáka. Hla
vitá pak přednost jejich, že z jejich rodu
pošel Kristus podle pleti; přednost ta ovšem
veškery jiné zatemňuje, an Kristus jest Bůh
nade všemť,požehnaný na věky. Věta ta pří
stavková a to slávosloví jí vyjádřené očivi
dně se ku Kristu odnáší a po veškera sto
letí jednomyslně o Kristu slyšána byla. O
Kristu Pavel i jinde slavosloví čí doxologie
užívá II. Tim. 4, 18., kdež Pán, jemuž bla
hosloví, není jiný leč Kristus, jinde IL Petr.
3, 18.; Ap. 5, 12. totéž nalezáme a Jo. 5,
23. čteme, že kdo nectí Syna, nectí Otce,
jakož apoštol Pavel Kristovi netoliko božské
přísudky přičítá Col. 1, 15. un., nébrž ho i
Bohem nazývá Ef. 5, 5. Nade všemi totiž
tvory pánem, vládcem. V řeckém textu čteme
élen přede slovy podle pleti T0 xuta oůoxu
a člen ten důkazem jest, že slavosloví ono
ku Kristu se odnáší. Členem tím zajisté na
skýtá se, že P. protivu té výpovědi na mysli
měl, kterou vynořiti tudíž strojil se; jest to
výrok o Božství Kristově, an Kristus jen co
člověk k Israelitům se připočítal.

Uleviv tak útrobě své a bolest svou
osvědčiv počíná již rozbírali úkaz ten, pří
činu bolesti své, kterak se to děje, že větší
část lidu vyvoleného se Krista přijíti zpěčuje.
Co jsem o bolesti své nad zavržením Israe
litů pronesl, nemá se tak rozuměti, jakoby
vypadlo slovo B. Slovem B. rozumí přípo
vědi, zámluvy a sliby Israelitům učiněné,
obzvláště o říši Messiášově mezi nimi vy
skytnouti se mající; ty zámluvy zdály se
nyní, an většina Zidův Krista zavrhla, vypa
dati, t. j. zničeny, zmařeny býti. Ale, praví
ap., nevypadly, aniž vyprázdněly, nébrž do
cela ve platnosti své ostávají, a potřebí je
nom hlouběji ve pravý smysl zámluv těch
vniknouti. Nebo ne všichni, jenž z Israela
Jsou, jsou Israelité, t. j. ne všichni, jenž po
chodí od Israela a zrozeni jsou z Jakoba
patriarchy a praotce celého národa, jsou
Israelity pravými, těmi, k nimžto se ony
přípovědi skutečně odnášejí, ješto zámluvy
ty nezří ku potomkům tělesným, nébrž k
duchovním synům praoteův svatých. Výše
Již 4, 12. pravil Abrahama býti otcem těch,
Jenž víry jeho následují. Amiž, vysvětluje
dále ap., ti, jenž pocházejí ze semene Abra
hamova, jenž jsou semenem či potomstvem
Abrahamovým, hned proto již také pravé
děti a synové jeho jsou. Týž důvod jako pře
dešlý, že nepřijde na vněšné pojití, nébrž

na duchovní příbuzenství; ale od Israela výše
až k Abrahamovi vstupuje. Dějové patri
archy toho prvého tu kvysvětlení záhady té
slouží. Měl zajisté Abraham také syny jiné,
Ismaela z Hagary a jiné děti z Ketury;
avšak ty nebyly tou měrou jeho potomci,
aby se k nim zámluvy Boží odnášely, nébrž
pravým a jediným zámluv těch dědicem byl
Izák a tudy Gen. 21, 12. Abrahamovi řečeno
bylo: V Izáku nazýváno bude tvé plémě či
sémě; za pravé potomstvo tvoje se bude po
važovatl potomstvo pošlé z Izáka, zvláštnou
milostí Boží tobě narozeného. Sám apoštol
to ojasňuje, an vece: To jest, ne synové pleti
jsou syny Božími, nébrž synové přípovědií (zd
slibu) považují se za sémě, za pravé od Boha
zamýšlené, jím ustanovené a uznávané po
tomstvo. V přípovědi Boží © potomstvu
Abrahamovi dané se již obsahovalo vyloučení
nevyvolených potomků od pravého potomstva
a naznačovala se ta věčná pravda, že Bůh
podle dobrolíbeznosti své a podle milostivého
svobodného volení zámluvy svoje uštědřuje,
a že ty za syny Boží, t. j. za držitele a no
sitele záslibů Božích toliko má, jež sám vy
voliti ráčí. Z příkladu Ismaelova to vyvodí,
že tělesné pojití nečiní synem záshbů či jak
dí synem Božím, nébrž že k tomu patří po
jití z milosti a vyvolení B., jak se to vidí
na Izákovi. Abraham totiž obdržel ve stém
letě věku svého zaslíbené Gen. 18, 10., že
za rok v týž čas a v touž dobu Sara porodí
syna. Slovo zaslíbení to bylo, že bude máti
syna Sára v témž času. Z čehož průvodno,
že Bůh nevložil právo dědičné v pleť a tě
lesné pojití, nébrž ve přípověď, vyvolení a
duchovní příbuzenství. A proto schodek je
jich neuvodí žádné potýkavosti v zámluvy
Boží.

Ale aby se nezdálo, že snad při Isma
elu vyvolení místa nemělo proto, poněvadž
zrodil se z děvky a parobkyně, Izák ale že
přijat byl jakožto ze svobodnice a paní zro
zený, tudy apoštol jiný příklad uvodí, v
němžto zákon ten 0 neobmezenosti Boží při
vyvolení k synovství zračitěji se obleskuje.
Netoliko pak, vece; přimysli: Netoliko věc
ta při Saře se spatřuje, ale 1 Rebekka toho
zkusila z jednoho sejití počavšt, 2 Izáka totiž,
otce našeho. Recký text při slově sejití místo

jest, jiného smyslu nedává. Důraz vezdy
spoléhá na tom, že z jednoho Otce a jedním
porodem zrodilí blíženci nestejný měli osud,
ješto Esau starší nebyl za dědice zámluv B.
počítán, nébrž mladší Jakob; což dálo se
pro dolíčení, že právo ku požehnání Abra
hamovi danému nevzniká z tělesného pojilír1"
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a rození. Nebo týž Izák od Boha vyvolený
zplodil oba,- oba také od též matky jedním
porodem co blíženci vyšli, ano Ezau ještě
prvencem byl, a přece týž Ezau vyděděn
a vyloučen z dědictví B. a Jakob mladší za
pravého dědice přijat. Iduméové, potomci
Ezauovi, nebyli v dědictví B. počtení. Avšak
jakkoli zračito jest z toho, že přirozené po
jití nedává práva k nápadu zámluv B., dalo
by se mysleti, že snad zásluhy těch dvou
Izákovců rozličné rozličný jim osud ustrojily.
Tomu odpírá ap., an dí: Když ještě nenaro
dili se, aniž co dobrého neb zlého vykonali,
praveno bylo jí (Rebece): starší bude sluhou
mladšímu. Tím ozřejmělo, že vyvolenu býti
nezávisí od zásluh člověka, nébrž že v tom
Bůh podle věčné moudrosti své jedná ode
všad docela svobodně. Proč tak se stalo,
proč měl starší ustoupiti mladšímu, povídá
mezivěta: aby podle vyvolení ostalo uložení
čili ostala věčná rada Boží, aby rada B. či
úradek B. jedinému vyvolení Božímu, jediné
vůli Boží náležeti prokázán byl, či aby pe
ven byl úradek Boží ve své neodvislosti, a
jediná všemocná, všelaskavá, všemilostná,
všemoudrá vůle Boží vrchovala a platnost
měla či platnou zůstávala. Mluví o skutcích
předchodných a praví o nich, že Bůh při
radách svojich nebéře na ně ohledu a že
ve vyvolení svém k dílu spásy dokona svo
bodně sobě počíná. Avšak nevyvoluje Bůh
ovšem toho, o němž předvídá, že hlasu vo
lání jeho bude odporovati. Bůh, vece sv.
Augustin, dává Ducha sv., jímž dobrý sku
tek se děje, komu chce, avšak jenom tomu,
jenž věří a uschopňuje jej, aby skrze+dobré
skutky života věčného si dobýval. Reč tedy
jest o předchozích výminkách obrodu a Pa
vel nemluví o konečném posmrtném osudu
lidí v Kr. obrozených, ani o skutcích z po
tomné milosti Boží plynoucích. Zůstat? značí
platným býti, místo míti, obdržovati, ostáti,
jak z protivného vypadnout? v. 6. zřejmojest,
kdež jsme viděli, že vypadati jest platnosti
pozbýti, zmařenu býti; naopak tedy zůstati
značí zůstávati vplatnosti, v pevnosti, v dů
stojenství. V řeck. textě slovo dle vyvolení
stojí mezi členem a jeho substantivem a
mohlo by se přeložiti adjektivem vývolebný:
aby úložek Boží zůstal vývoleben či vývoliv.
Smysl však tím se neozračuje lépe a vezdy
se myšlénka jen vynořuje, že úradek, úložek
B. od vůle a vyvolení B. zavisl či vývolmo
se stává. (Coještě více patrno ze slov, jež
ap. přidává: ne ze skutků, nébrž z povolatele,
totiž vyšla ona věčná vyvolitedlná či vývolná
rada Boží; původ — nebo ten se předložkou
ze vynořuje — vývolku či vývolby nejsou
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skutkové ani zásluhy, jichž tu nebylo aniž
býti mohlo, nébrž dobrovůle povolavatele
Ef. 1, 5. 11., ješto Bůh volí podle uložení
vůle své a všecky věci působí podle rady
vůle své a lidi spasuje podle vlastního úlohu
a dle milosti své II. Tim. 1, 9. Co člověk
dobrého činí, a zásluhy jeho, jež sobě získá,
pocházejí beztoho z milosti B. a tedy práva
člověkovi a nároku nějakého ku pohledávání
domnělého toho práva zhola nedávají. Do
kládá toho dotčeným výrokem Gen. 25, 23.
Rebece praveným, když se v životě jejím
plodové potiskali a ona se s Bohem radila:
Dva národové jsou v životě tvém a dvůj
lid ze života tvého rozdělí se a větší t. j.
Ezau starší sloužiti bude menšímu, mladšímu
Jakobu a národ povstalý z Ezaua, Idumejci,
budou sluhami lidu povstalého z Jakoba,
lidu Israelského. Nejblíže se sice výrok ten
k lidu z obojích bratrů povstalému odnáší,
jakož také za Davida II. Reg. 8, 14. Idu
mejský lid od Israelitů podmaněn byl. Ale
na tom úmysl B. nepřestával, nébrž prohlí
dal k tomu a ustanovil již tenkráte, že
mladší Jakob bude dědicem všech zámluv B,,
obzvláště těch, jenž ke Kristu se nesou.
Sloužití tedy se béře odjemně, odjímá totiž
Esauovi právo prvorozenství. Totéž v listu
Barnab. k. 13. čteme, kdež nad to ještě E
fraim a Manasse Josefovci co příklad toho
se uvádějí. Že ale tomu jinak nemůže roz
umíno býti a že záležitost ta nejinak než
pověděl se povahuje, novým písma sv. výro
kem vzatým z proroka Mal. 1, 3. doličuje.
Jakoba jsem zamiloval, Bsaua nenáviděl, U
proroka nejblíže se jedná o přednosti poli
tické potomků Jakobových nad ony Esauo
vých; ale víme, že pod záslonou písmene
vyšší záměr B. spoléhal a že přednost lidu
Israelského duchovná byla. Nemluví Pavel
o budoucím osudu Esaua a Jakoba a snad
o tamonoho zátratě a tohoto spáse, jak i vi
děti z místa Malachiova 1, 2., kdež Bůh stě
žuje si do nevděku Jakoba,t.j. lidu israelského
a jim zavržením hrozí; nébrž řeč jest o vy
loučení Esaua od milosti, býti předkem apraotcemSpasitelovým.© Nendávidětinebéře
se stroho, jak zní slovo to, nebo Bůh nemůže
nenáviděti něčeho z těch věcí, jež stvořil
Sap. 11, 25., nébrž nenáviděti jest méně mi
lovati, méně sobě vážiti, nedbati; má tedy
význam odjemný a záporný, nevšak kladný.
Tak Gen. 29, 31. Jakob nenáviděl Lije, t. j.
méně než Rachelu ji miloval. Chce říci:
Potomky Jakobovy vyvolil jsem; jim jsem
uštědřil jak jiných dober, tak ozvláště svr
chovaného toho, že mojím lidem stali se a
dědictví prvorozenství mezi národy ujali, jak
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Abrahamovi zaslíbeno bylo.
nevyvolil, jich zanedbal jsem. Tak Deut. 21,
15. 16. milá a nemilá žena V protivě a roz
manu stojí; nemilá t. j. méně milá.

Příkladové ti apoštolem tuto uvedení ne
málo myslí přivedli na myšlénku, že Pavel
absolutnému předuložení učí. Leč ap. tuto
nevolí přednášeti veškeré nauky o úradě Boží,
nébrž účel jeho jest ukázati, že vyvolení Boží
svobodně se stává, aniž se na tělesné pochá
zení a domnělé zásluhy váže. Nelze však
odtad zavírati, že by Bůh při povolání ku
křesťanství někoho vylučovati volil, an 10,
12. Bůh bohat jest milostí ke všem, a I.
Tim. 2, 4. všechny lidi spasiti žádá, před
úloh svůj podle předvidu svého stanoví 8,
39. a Židyjen pro nevěru jejich od spásy
Kristovy odloučil 9, 30. Pavel jenom proti
pýše, zarozumělosti a domnělosti Židů na
Boha a spásu všetečně ajako nějakým právem
se dobývajících svobodu B. přivolení, určení
a uložení svém zastává a ukazuje, že zavrže
ní Židů nepotýkáse s přípověďmipatriarchům
danými. Ostatně předúloh Boží a jeho odni
čeho nezávislost, nad to svoboda člověka a
vina jeho při neujímání milostí od Boha sobě
poskytovaných jsou pravdy člověckémysli ne
mnoho přístupné, jak nescestí ta svědčí, ná
kterých se badatelé ocitli a rozjímajícímu 0
tom rozumu nejedna se pochybnost a námitka
naskýtá a přede vším ta, o níž hned Pavel
mluví.

14. Což tedy díme? Zdali nespra
vedlnost u Boha? Odstup to. 15. Moj
žíšovi zajisté praví: Smiluji se, nad kým
se smiluji a slituji se, nad kým se sli
tuji. 16. Není tedy na tom, kdo chce,
ani na tom, kdo běží, ale na slitujícím
se Bohu. 17. Nebo dí písmo Faraonovi:
Na to samo jsem vzbudil tebe, abych
ukázal na tobě moc svou a aby rozhlá
šeno bylo jméno mé po vší zemi. 18.
Protož nad kým chce slituje se, a koho
chce zatvrzuje. 19. Tedy díš mně: Proč
ještě naříká ? nebo vůli jeho kdož se
protiviti může ? 20, Ó člověče, ty kdož
jsi, jenž odmlouváš Bohu? Zdaliž dí le
penka lepařovi: Pročjsi mne udělal takto ?
21. Čili nemá moc hrnčíř nad hlínou,
z téhož truplu udělati nádobu tu sice
ke cti, onu pak ku potupě? 22. Jest
liže Bůh chtěje ukázati hněv a oznámiti
moc svou snášel ve mnohé trpělivosti

Idumeův jsem
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nádoby hněvu připravené k zahynutí, 23.
aby ukázal bohatost slávy svépřinádobách
milosrdenství, jež přihotovil kslávě ? 24.
Kterýchžto i povolal, nás (totiž) netoliko
ze Židův, ale i z pohanův, 25. jakož v
Ozeáši dí: Nazovu lid nemůj lidem svo
jím a nemilou (nazovu) milou a nedošlou
milosrdnosti (nazovu) milosrdnosti došlou.
26. A bude na místě, kdež řečeno bylo
jim: Nejste lidem mojím vy, tam slouti
budou syny Boha živého. 27. Izaiáš pak
volá olIsraelovi: By byl počet synův isra
elských jako písek mořský, ostatek spasen
bude, 28. Nebo slovo dokoná a urychlí
ve spravedlnosti, nebo slovo urychlené
Hospodin učiní na zemi. 29. A jakož
předpověděl Izaiáš: By Hospodin zá
stupů nebyl zůstavil nám semene, jak
Sodoma byli bychom stali se a Gomoře
podobní byli bychom.

To co apoštol o svobodné vůli B. při
výboru a vyvolování lidí a při udělování mi
lostí svojich pravil, mohlo se zdáti, že na
Boha nespravedlnost uvaluje, an pravil, že
ani na skutky Bůh při tom neohlídá se. I
bylo ovšem potřeba námitku takovou odkli
diti a P. to činí spůsobem 3, 5. 9. 6, 1. a
jinde užitým, otázkou a odpovědí na ni danou.
Což tedy díme? Zdali nespravedlnost jest u
Boha? Odstup to. Apoštol ale přímýmběhem,
že Bůh v tom křiv není, ješto se nic po dluhu
nébrž všecko po milosti děje, tím během přímým
apoštol námitky té neodmítá, nébrž cestou ne
přímou se nese a ukazuje, že Bůh v písmě sv.
právo svobodypři proukazování milostí sobězů
stavil. A tato z nepřímavedená odmítka u Židův
ovšem naprosto dopadati musela. Přivšem tom
pojednávání ale vezdy na mysli přijde podr
žovati, že ap. předmět ten o milosti B. toliko
se strany Boží vystavuje a ukazuje, jak Bůh v
udělování milostí svojich sobě zhola neod
visle počíná, jenom k milosrdenství a mou
drosti své hledě. O předmětu tom se strany
lidské teprv ku konci dotýká v. 30. nn. Dovo
dění to nepřímé počíná s výrokem Hospodina
daným Mojžíšovi na důkaz, že Hospodin do
cela odpouští lidu poctou telete zlatého Za
vinilému Ex. 33, 18., když tvář Boží spatřiti
žádal, čehož mu jen potud půjčeno, že slávu
Boží od zadu viděti směl. A při tom prone
sena byla ta slova, jež ap.uvodí: Smlujtse,
nad kým se smilovávám a slitují 8e,nad kým
se slitovávám t. j. milosrdenství a slitovnost
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a milost prokáži tomu, komu se mně uvidí
a zalíbí. Závěrek ten hledí k pýše fariseů,
kteří se domnívali, že mohou Bohu předpi
sovati výminky, kterak a komu bysese svou
spásou v Kristu propůjčiti měl. Při Mojžíši
se všecko nalezalo, čeho se při člověku pro
vnímání milosti B. žádati může, víra, obě
tovnost a důvěra, a nad to jej Hospodin pří
telem svým prozval Ex. 33, 11.; ale io němpravil:© smilujise,nadkýmsesmiluji,aby
ukázal, že nemá Mojžíš přese všechny dotčené
přednosti práva k daru jemu propůjčenému.
Bůh všechněm námahám našim milosti uště
dřuje, i chtění i běžení a usilování našemu
a naděje naše se nepotká s hanbou, ale ko
nečná spása naše pochází z milosrdenství Bo
žího, nepak ze skutků našich, ač ovšemnevy
hnutelně potřebných. Bezvýminečnost a na
prostá nezávislost Boží při uštědřování darů
svojich se tím naznačuje; již slova sliťujt,
smlují se namítají sama sebou, že ten, jemuž
to slítu a smílu se dostává, nemá žádného
k tomu práva. Komuž se tedy smilování
nedostane, ten nemůže naříkati, jakoby
se mu nějaká křivda byla dála, a tudy
nikdo nemá práva domlouvati se na Boha a
na to se dobývati, aby k víře a tudy k
spáse povolán byl. Byla potřeba na to uká
zati proti úrupnosti a urputnosti Židů,jenž
domněli se, že Bůh jim věčnou spásu dlu
žen jest.

Z toho výroku písmového již odvětuje
apoštol: Tedy nezáleží na chtiteli ani na bě
žiteli, nébrž na smilovateli Bohu. Chtéti, t. j.
rozhodně a horlivě žádati, toužiti, dychtiti;
běžeti t. j. usilovati, snažiti se skutky všemi
a všemi silami a mocnostmi těla i ducha. Na
myká Pavel na veřejné hry řecké, při nichž
v okolech běhouni se předbíhali, a kdo ví
tězem ostal, korunu obdržoval; tam tedyzá
viselo vítězství od běžitele I. Cor. 9,24. Jinak
jest tuto při udělování milosti se strany Boží
a při dosahování milosrdenství se strany lidí;
tu svrchovaná vůle Boží jediná rozhoduje.
Jestli Bůh zanechav Židů v zarytosti povolal
pohanů k víře a spáse, to z milosrdenství
jeho jde a Zidé nijak nemohou nad tím co
nějakým sobě ukřivděním naříkati. Leč z vý
roku toho nenásleduje, jakoby nebylo nevy
hnutelně potřeba chříti ? běžet v dotčeném
smyslu, ješto ap. obojího žádá I. Cor. 9, 24.
n. Fil. 2, 13. a nížeji 9, 30. zavržení Židův
urputnému zdráhání a zpěčováníse jejich, víru
přijíti, připisuje; nébrž jak již pravě ap. s
jedné strany, s Boží a s předmětné věc vy
stavuje a čeho nejvíce potřeba býti se mu
viděla, svobody a neodvislosti vyvolení Bo
žího hájí. Musí člověk, vece Zlatoúst, chtíti a
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běžeti, ale nemá sobě na vlastních trudech
zakládati, nébrž na milosrdenství Božím.

Dotekl milosrdenství Božího, že se vy
lévá podle dobrovůle B.; nyní opak toho do
ličuje, že i neuštědřování oné smilovnosti
zhola od svobody Boží zavislo. Dokazuje toho
z příkladu Faraonova Ex. 9, 16. Bůh něko
likráte dal Mojžíšem napomínati Faraona a
napomínání toho zázrakem dřívěji předpově
děným potvrzoval; Farao ale místo aby tím
se k vůli B. nahnul, raději se ještě více v
odporu svém proti Bohu zarýval. I pravímu
nyní Hospodin skrze Mojžíše: K tomu sa
mému vzbudil jsem tebe, abych ukázal na tobě
moc svou. Slovo vzbudil, postavil, někteří vy
kládají slovem zachovalv ten smysl: zachoval
jsem tebe dosavad, aniž jsem hned z počátku
tebe zahladil, ač jsi byl již toho dávno za
sloužil. Ale vzdbuďitt není toli co zachovati a
slovu tomu nadto ještě odpovídá slovo za
tvrdit v násl. v. Proto vykladatelé jiní do
slovněji vysvětlují: vzbudil, probudil, rozčilil,
rozjitřil odpor svůj,všemi těmi zázraky a divy,
kteréž jsem činil. Bůh ovšem divy činil,aby
Faraona obměkčil a jej ku propuštění lidu
israelského pohnul; ale písmo divůvtěch po
važuje po úspěchu a výsledku, a klade účinek
za účel Boží, poněvadž divové a skutkové Boží
to byli, jimiž úrupnost a bohovzdornost Fa
raonova se rozjitřila. Víme pak již 1, 24.
26., že písmo tytýž co Bůh dopouští tak vy
stavuje, jakoby to se Bohem bylo uskutečnilo.

, Ex. %, 3. 9, 12. 10, 20. 27. Jak Mojžíš jest
obrazem člověka po milosti B. bažícího, tak
Farao člověkamilosti B. vzdorného obraz nese:
onen byl spásou lidu, tento zhoubcem jeho,
onen nese obraz spásy, tento obraz záhuby.
Jako totéž světlo slunka oko zdravé osvě
cuje a obraduje, oko ale neduživé bolestí na
plňuje, tak tatáž moc Boží Israela spasila,
Faraona usmrtila. Oko zdravotou svou ne
může světla utvořiti, avšak je radostně v
sebe vnímá, ale neduživé oko nemůže pro
měniti povahu světla, ač záhubna jemu jest.
Bůh předvídaje odpor Faraonův, odpor ten
V osnovu rady své a úmyslů svojich pojal.
Jedna jest povaha tepla, ale podle povahy
věcí jednu roztavuje, druhou zatvrzuje; vosk
teplem se rozplývá, jíl tvrdne. Nyní se Is
rael připodobnil Faraonovi a Bůh záři svou
skrze Krista nad nimi svítiti nechává, ačkoli
záře ta u některých jen vesnu života sva
tého budí, u jiných ale všelikou víru a na
ději spaluje a sžírá. — Proč tak Bůh činil,
proč totiž dopustil, že Farao usmysliti sobě
nechtěl, toho jsou ovšem mnohé příčiny, a
nemalá jest, že Bůh člověka stvořil o Svo
bodné vůli, a že milost svou mu sice D0
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skytuje, ale nikdá ho k dokonalému jí uží
vání nenutí. Pavel ale se této příčiny zde
odtahuje, an, jak jsme pravili, s jedné strany
toliko nauku předkládá ; on poslední toliko
příčinu jak té, tak veškerých jiných událostí
dotýká, totiž rozmnožení slávy Boží, ku které
konečně veškery věci a všichni tvorové chtíce
nechtíce napomáhají. Tím více pak té jenom
příčiny zmiňuje, poněvadž sám Hospodin Bůh
v dotčeném místě Faraonovi praví: K tomu
vzbudil jsem tebe, abych ukázal natobě moc
svou. Ukázala se skutečně všemocnost B.,
an za příčinou zarytosti a zatvrzelosti Fa
raonovy zázraky v té hojné míře a podiv
nosti činil, lid svůj skutečně vyvedl a Fara
ona i s vojskem a lidem jeho v rudém moři
potopil. Těmi divy a zázraky rozhlášeno bylo
mezi národy všemi jméno Boží, sláva B. roz
nesla se, a ozřejmělo,že ovšemjest Hospodin
Bůh nade všechny bohy domnělé nekonečně
a nepřirovnaně velký a jediný. Píší o tom
historikové čizonárodní, jaký povyk mezi ná
rody zbuzen tím národu israelského o mot
ném rameni Božím skrze moře rudé přese
všechny překážky převedením, a netoliko Ex.
15, 15. zkormoucena jsou knížata edomská,
siláci moabští a všichni obyvatelé chananej
ští, nébrž i na mnohé jiné národy připadl
strach a bázeň pro velikost ramene Hospo
dinova. Euseb. praep. 9, 20. Diodor. 3, 25.
Just. 36, 2.

Z toho, co posud přednesl apoštol, Činí
vývodek všeobecný tento v. 18. Nad kým
tedy chce, smmlovává se a koho chce zatvrzuje.
Nad Jakobem smiloval se, Faraona zatvrdil.
Slovo zatvrditi nemůže se bráti v strohém,
jak zní, smyslu, jak to z písma, k němužap.
prohlídá, patrno jest. Bůh Faraona zatvrditi
nechtěl, an desetkráte od něho skrze Moj
žíše propuštění lidu žádal, a když žádosti
té povoliti nechtěl, jej trestal; Farao dával
se pohnouti na chvíli a již již chtěl lid pro
pustiti, ale bez dobytka a bez dětí, nápotom
s dětmi, ale bez dobytka, a posléze se vším
činem. On tedy sám se nakloňoval, obměk
čoval a ohýbal, a opět se topořil, se tvrdil
a jak tytýž písmo dí Ex. 8, 15. 32. 9, 34.
90., přimnožil hříchu a zatvrdil, obtížil srdce
a neuposlechl. Ano Farao sám Ex. 10, 16.
příčinu zátvrzelosti neskládá na Boha, nébrž
na sebe samého, andí: Zhřešiljsem proti Bohu.
Nemůže se tedy místo to jinak leč o do
puštění B. slyšeti, ješto víme, že Bůh nechce
smrti hříšníka, nébrž aby se obrátil a živ byl
Ez. 18, 23. 32, 33, 11. a všechny lidi chce
spáseny učiniti. jak týž apoštol praví I. Tim.
2, 3. Bůh dal Zákon Št., ale zákonem horu
vzal hřích. Bůh napomínal Faraona, ale na

103

pomínáním a dlouhočekáním Božím zatvrdlo
srdce Faraonovo. Jakož pak zákon nedal
proto, aby hřích rozmnožen byl, nébrž to roz
množení se dálo zlobou lidskou, tak nechtěl
zatvrditi napomínáním a trpělivostí svou Fa
raona, nébrž sám Farao zatvrdil se. Totéž
světlo slunečné rozplavuje a roztavuje vosk a
zatvrzuje bláto, vece Hier. k Hedibii gu. 10.
a Jak. 1, 13. Bůh nikoho k hříchu nepo
kouší.

Ale an apoštol to psal, tanuli mu ti, o
nichž v. 14. pravil, odporníci na mysli, kteří
proti důvodění apoštolovu ze slova zatvr
zuje B. novou námitku proti spravedlnosti
Boží čerpati mohli. I uvádí takovéto roz
paky odpůrců, an dí: Rekneš mt tedy: Což
ještě žaluje, stížnost vede, naříká, hněvá se a
trestá přestupce zákona svého? jestli sám
zatvrzuje, kdož tu jinak činiti, jemu, moci
jeho zátvrdné odporovati a zpěčovati se může.
Koho zajisté Bůh zatvrdí, kdož toho může
odhliviti a obměkčiti? a jestli sám tedy člo
věka k nepokání zatvrdil, kterak ho může
trestati? Již dřívěji v. 14. jsme pozorovali,
že Pavel dorážku protivníka, jenž tam proti
důvodění jeho povstával, z nepříma porážel.
Nejinak činí tady; ale ješto Pavel dále dů
vodění svoje vedl z písma, tedy protivník,
jenž nyní důvodů jeho přijíti odporuje Aa
proti nim dorývá, ne tak proti Pavlu, jako
raději proti Bohu se pozdvihá. A tudy ap.
především proti takové opovážlivosti a pří
vazčivosti se ohražuje a námitku v kořenu
jejím podrývá, an dí: O člověče, aneb jak
vř t. Nédbrž 6 člověče, s větším důrazem,
kdož jsi ty, jenž se domlouváš na Boha?
Slovíčka toho nébrž, ale, neétou rkp. DEFG.
O člověče, vece netoliko pro větší důraz řeči,
ale také aby nekonečnou tu mezeru mezi Bo
hem a člověkem a tudy neslušnost a nepří
stojnost odporu takového vylíčil; ty s dů
razem, a podobně kdož s důrazem praví.
Kdož jsi? Nejsi-liž z hola bídný člověk,
slabý červ země? A ty se domlouváš na
Boha, dobýváš se na svého Stvořitele, proti
Tvorci svému vzpíráš se, hádáš a pravotíš?
Učí, že kde Bůh mluvil, tu člověk, ač toho
příčin nechápaje, v pokoře se podrobiti musí,
a že B. všelijak v počínání svém práv jest,
když tak neb onak ustanovuje. Nebo kdo
tak s Bohem souditi se opovažuje, ten po
dobá se výtvaru, jenž proti výtvarci, a le
pence, jenž proti lepaři či lepiteli povstati a
s ním příti by se zažádala. A to jest, co
apoštol dí: Zdali dí lepenka lepaři č? dílo
dělateli: proč jstť mne učinil taňto? Čili ne
ma moci hrnčíř nade hlínou, z téhože truplu
učinili onu nádobu ke cti, onu pak k necti?
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Užívá Pavel obrazu v Zákoně St. tytýž uží
vaného a má na mysli slova Izaiáše proroka
45, 9. 29, 15. Sir. 33, 13. Sap. 15, 1. Jer.
18, 6. Na posledním místě vece: Jako hlína
v rukou hrnčířských, tak vy jste v rukou mo
jich; a ovšem tedy jiné oslaviti, jiných v
bezslaví zanechati mohu. Na dotč. m. Isai.
táž otázka se dává, jakož tuto: Zdali řekne
hlína hrnčtřovi, co čináš? Slova ta nemohou
v té strohosti, jak znějí, brána býti, jakoby
Bůh člověka toho k věčné slávě, onoho k
věčnézátratě ustanovoval. Ovšem Bůh vněšné
postavení, veřejné určení, vlohy ducha,
zemské živobytí, přirozené dary a věci po
dobné podle dobrolíbezné vůle svojí uště
dřuje, dává, řídí a Spravuje, a tudy Se je
dnomu člověku nižšího a nelesklého, jinému
vyššího a lesklejšího postavení dostává. Ale
o tom tu P. nemluví, nébrž mluví o ducho
vním životě a konečném povolání k víře
a k věčné spáse jedněch, o zanechání v ne
věře a nespáse jiných. A tu již Bůh nej
prvé sám na lidské svobodě sobě meze po
ložil, jichž překročiti ovšem nehodlá; sdruhé
strany neméně jisto jest, že Bůh člověka ke
zlu nestvořuje aniž upravuje, což se zhola
se svatostí jeho potýká. Nedí, že Bůh po
libovůli svět řídí, nébrž že člověk nijak ná
ředeb a úmyslů Božích zničiti a překaziti a
že s Bohem nikdá se příti nemůže. A podle
toho již nepraví ap. jiného, leč že Bůh mi
lostí svou k věčné slávě a cti upravuje lidi
ty, kteří se upraviti dávají a s milostí Boží
spolupůsobiti všemožně usilují; že ale týž
Bůh právo má lidí těch zarytců, jenž milo
sti B. zpěčují se, v zarytosti jejich dle vlastní
zlovůle jich zanechati a tak v nečest, v ne
bláhu jim přijíti dáti. Obrazové jak všady
tak 1 v písmě užívaní ne všelijak a sevšech
stran k věci vyobrazované přiléhají. Aniž
slov Pavl. přes míru účelu jeho natahovati
sluší; záměr jeho ale, jak několikráte pra
veno, není jiný leč ukázati a dolíčiti, že Bůh
v udělování milostí svojich docela svobodně
jednati může a že Zidé práva nemají, proto
na Boha dobývati se a křivdy nějaké na ně
zašlé toužiti.

Došli jsme k místu, jenž nemálo vtipu
lidskému zavaluje a nejeden vykladatel o
jeho konečném jistém rozřešení pustil. My
šlénky sice v sobě samých nezadávají toli
trudu, ale spojitost jich mezi sebou a vazba
s předešlými nad míru zádrhlá a sukovitá
jest. Nad to věty neukončeny jsou a něco
doplniti přijde, a tu opět nesnadno určiti, co
a kde nahraditi se má. Pavel pokračuje v
dokazování, že Bůh ovšem svobodenjest určiti
toho ke cti, onoho k bezectí, a od Faraona,
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ač vezdy s ohledem na něho a na Egypťany,
přechází na Israelity odbojné apak na Isra
elity a pohany povolné, a ukazuje, že natam
těch hněv a moc svou, na těchto neskončenou
slávu svou či milosrdenství své jeviti hodlal.
A tu se táže: Jestliže pak Bůh chtěje uká
zati hněv a oznámiti mocsvou,snášel vemnohé
dlouhomyslnosti nádoby hněvu, spůsobné k
záhubě? Co řekneme? Není-liž to v moci
jeho? Hněv značí spravedlnost B.,pro kterou
všecko zlo trestá, a moc jest všemocnost B.,
které se nikdo protiviti, přede kterou nic
oseděti nemůže. Záměr Boží při sahání S
trestem na nádoby hněvu byl, vyjeviti spra
vedlnost a moc svou, a proto v dlouhočekání
a trpělivosti snášel nádoby hněvu.Záměrten
ale není jediný a nejbližší, ješto 2, 4. čteme,
že trpěliv a dlouhomysln jest Bůh, aby člo
věka ku pokání nabídl. Poněvadž ale Židé
přese všechno dlouhočekání Páně se neobra
cejí, nebude jinak, leč že Bůh jak tam při
Faraonovi na ně dokročí s trestem, a tudy
moc svou a spravedlnost svou vyjeví. Nádoby
hněvu jsou nádoby, na nichž Bůh hněv svůj
v dotčeném smyslu projeviti hodlal, a naopak
nádoby milosrdnostt jsou nádoby, na nichž
milosrdenství své vyjeviti ustanovil; tam ti
odloučení ode spásy, tito přijati byli ke spáse
časné — víře, věčné — blahoslavenství, což
se obojí obyčejně spojuje. Bůh pak snášel
či snáší — aorist značí věc ze zkušenosti
průvodnou — lidi nekorné a nekolné vemnohé
trpělivosti či dlouhomyslnosti, a očekává, zda
by snad sobě usmyslili, aniž hned trestá a
pokutuje právě tím úmyslem, jestli by snad
polepšili se a napravili. Ze slova snáší jde,
že Bůh vstrohém smyslu nezatvrzuje hříšníků,
nébrž že hříšníky snáší, hříšníky, jak hned
dokládá, připravené k zahynutí. Připraveni
jsou k zahynutí, poněvadž předvídal Bůh, že
povolání jim učiněného nepřijmou, vůle Boží
se odeprou a 0 spásu se připraví; v tom
smyslu můžeme říci, že od Boha připraveni
jsou k zahynutí. Můžeme ale m. passiva bráti
slovo to v mediu či zvratnočinně a slyšeti
to, že se sam připravili a uspůsobili k za
hynuté; a že tudy k zahynutí spůsobenť I.
Cor. 1, 10. II. Cor. 10, 10, jsou. Zahynutí,
jak jsme pravili, značí vyloučení od církve a
vyloučení od věčné spásy.

Ale nepřestávala vůle B.na tomjediném
záměru, nébrž mimo to měl v tom Bůhúčel
jiný, jenž týkal se vyvolenců; hodlal totiž
ukázati, činil to, by ukázal bohatost slávy své
na nádobách mlosrdnosti, jež připravil k slávě.
Myšlénka ta zračitě vysvítá, spojitost ale a
vazba s předešlými slovy záhadna jest a na
sporech se povahuje. Věta účelná, aby uká
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zal, podle některých závisla od slova snášel,
snášením oněch lidí nekolných ozřejměla pře
bohatá sláva či milosrdnost B. Jiníale táhnou
slova aby ukázal k násled. sl. povolal 24. a
obráceným pořádkem čísti chtějí takto, aby
věta ta docela rovno běžela s větou přede
šlou: Jestli (to z předešlého přidávají), aby
ukázal bohatou slávu svou na nádobách mi
losrdenství, jež přihotovil k slávě, těchto, nás
totiž, povolal netoliko ze Zidů, nébrž iz po
hanů. Což řekneme? Aneb cožmůžeme proti
tomu namítati? Leč spůsob tento doplňovati
a vázati nad míru jest nucený a spletený, a
tudy jiný prostější výklad dopadnějším zdá
se býti, tento, že slovce aby odpovídá slovu
chtěje v. 22. a spojka jestli že se také tuto
přislyšeti musí: Jestli chtěl (aneb dleřeck.,
jenž čte a na začátku věty, A jestli chtěl)
bohatství slávy své ukázati na těch,ježk slávě
přistrojil, nádobách milosrdenstvé? K tomu ne
potřebí přidati jiného více, an my také v oby
čejné unešené řeči otázku klademe v před
větě toliko, dověty mlčením pomíjejíce ; může
ovšem se přimysliti: Kdož může odporovati,
aneb což řekneme? Sláva B., již chtěl B.
projeviti tuto, značí, jak se bíledně vidí, mi
losrdnost B. Dí bohatství slávy, že sláva B.
mnohem více v spasení než ve stvoření se
vyjevuje. Ef. 2, €.; 3, 10. Col. 1, 27. Bůh
připravuje milostmi svými k slávě, an lidi
povolává, volí, ospravedlňuje atd., jak 8, 30.
místněji povídá. Sláva sama sebou zračita jest;
jest to věčné blahoslavenství, opak zahynutí
v. 22. Tak tedy odpovídá věta 23. větě22.
v.; tam výše 22. totiž, zastává Bohu právo
ldi nevěrné trestati, tuto v. 23. zastává
právo Boží, lidi k slávě věčné přivésti.
Koho ale B. k slávě přihotovil, to praví P.
hned dále, že jimi jsou ti: Kterých povolal,
nás, netoliko ze Zidů, aie i z pohanů; nmeto
liko ze Židů, jak se domnívali a jak očeká
vali Zidé, nébrž také, a sice svrchovaně více
z pohanů. Šetrně mluví o Židech a ve stej
nou míru je klade, ačkoli menšina toliko z
nich ku Kristu obrátila se. Leč právě toho,
že pohanům povolání toho se dostati mělo,
bylo potřebí proti Židům z písma sv. potvr
diti. A to Pavel činí, an v násl. v. vece:
Jakož také vOzeáši: Nazvu lid nemůj lidem
mojím a nemilou nazvu milou a umilostněnou
nazvu neumilostněnou, A bude na místě kde
praveno bylo jim: Nejste lidem mojémvy, tam
nazvání budou syny Boha živého. Slova ta
jsou čerpána ze dvou míst proroka Ozeáše
1, 10. 2, 25. ač ne doslovně. Lid nemůj,
lid neboží jsou pohané, jenž lichých bohů
následovali, Boha pravého neznajíce, ti nyní
státi se mají a již skutečně stali se lidem
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Božím Ef. 2, 11. nm. I. Petr. 2, 10. a ti,
jenž mné nemilí jsou byli pro svou odvrá
cenost ode mne, pro své k bůžkům a k ne
bohům přilípnutí, ty nyní jsou mně milými
a za přátely moje se počítají. Poslední věta
neumilostněná sloutů bude umilostněnou čimilo
srdenství nedošlá bude slouti došlou milo
srdenství v řeck. t. nenalezá se a vulgáta ji
přidala co druhé přeložení slov hebrejských
předešlých, jímžto smysl se lépe ojasňuje.
Prorok mluví nejpříze a nejblíže o lida de
satera pokolení a jich od Boha zavržení, ná
potom pak na milost přijetí; ale ten lid e
fraimský naznačoval pohany, poněvadž ve
svém od judské říše oddělení byl téměř do
cela zpohaněl. A tudy svatý Pavel táhne
slova ta ku pohanům vesměs a k jich na
víru Kristovu povolání, což pod literou onoho
proroctví se spolu typicky naznačovalo.

Další citát: a stane se tam, kde se ří
kalo, nemůj lid jste vy, tam slouti budou
syny Boha živého Os. 1, 10., podobně k I
sraelitům do cizin odvedeným zří; ale ve
smyslu vyšším duch proročí naznačoval a
nastiňoval pohany a předpovídal, že v kra
jinách, kde lidu B. nebylo, kdež čiré pohan
stvo vládlo, tam lid se lidem B.stane; slouti
tuto jest toli co dýt?.

Toli o povolání pohanů předeslav, nyní
uvodí výroky prorocké o zavržení lidu isra
elského, a sice z proroka Isaiáše 10, 22.33.
Tu nejblíže opět řeč jest o spustošení země
judské od Assyřanů; ale pod záslonou tou
zahalil Duch sv. spolu proroctví o konečnémosuduliduisraelského.Dísetam:| Isaiáš
pak volá o Israélu: by byl počet synů Isra
elských jako písek mořský, ostatek jen spasen
bude. Volá, křičí, vece, aby upozornil na
důležitost výroku prorockého toho. V tom
dvojí se předvěst obsahuje; jedna o zbavení
spásy při většině lidu, druhá o spasení ne
ličného ostatku. Pro potvrzení, dolíčení a
vysvětlení toho následují slova dálejší téhož
proroka, jež uvodí P. dle sedmdesátců, ač
slovy odchodnými od textu hebrejského. Text
hebr. nynější má totiž: Záhuba uzavřena
jest a rozvodné se spravedlivý trest; nebozá
hubu a pokutu učiní Hospodin po vší zemi.
Totiž uvede Bůh Assyřanem Senacheribem
zpustošení, pohubení a téměř vyhlazení ce
lého lidu. Slova ta jen do smyslu od sedm
desátců přeložena byla tak: Slovo dokoná a
urychlé (pokutu) spravedlnost, nebo urychlený
soud učiní Hospodin na zemí. Tak přeložiti
sluší slova ta; česká přeložení vzatá z latiny
příčestí dokonávající zdají táhnouti se k slovu,
ješto se potahují £ Bohu a podle genia řeči
naší rčení biblické dokonávající jestaneb jest
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dokonávaje, totiž Bůh toli jest, co Bůk jt
stě dokoná slovo své, výrok svůj, předpověď
svou. Urychlí aneb vlastně odetne, utne,
usekne, ukrátí; doslovně: Bůh jest ukracu
jící, t. j. v krátkosti vykoná soud a odsu
dek svůj spravedlivý, či vlastně spravedlnost,
což ale tu neznamená než pokutu sprave
dlivou. Výrok urychlený či soud rychlý vy
nese a učiní Hospodin na zemi, dokládá se
v týž smysl k vysvětlení a dotvrzení pře
dešlého. Přitáčí k tomu jiný výrok podle
sedmdesátců vzatý z téhož Isaiáše proroka
T, 9. A jakož předpověděl Isaiáš: kdyby
Hospodin Sabaoth nebyl nám zanechal se
mene, jak Sodoma byli bychom se stali a
jak Gomora bychom spodobnili se byli. Na
dotčeném místě jedná prorok o spustošení
země israelské ode králů Rezina syrského a
Pekaha israelského; ale v tom ději bylo
předpovědíno, co se duchovně druhdy stane
na synech israelských za doby Mesiášovy
Sémě jest toli co ostatek v př. v., v semeni
však úroda budoucí zavírá se, a tudy po
těšivá toucha v slově tom naznačena. Smysl
týž jest: Číslo a počet a ličba těch Israelitů,
jenž lišena bude spásy a odmísena od pra
vého, nově zvoleného lidu B. v křesťanské
církvi, jest veliká, a málem by se byla zá
huba jak tam v Sodomě a Gomoře na celý
lid rozvodnila; leč Hospodin zanechal něco
semene k budoucím žněm, ač zrní vypadlo
bylo z klasů; o semeni tom jedná P. nížeji
11, 2. nn. I ti výrokové tedy potvrzují toho,
že větší díl Israelitů se spásou se pomine a
nepatrná a chatrná částka jen, ostatkovéjen,
avšak co símě nějaké předvěstné spaseni
budou. 9

Toli ap. pověděl o tom zavržení Židů a
všelijak ukázal, že Bůh u věci té ani ne
spravedliv, ani sobě odporen není. Ale vy
stavoval osud ten Židů se stanoviště abso
lutného, s Boží strany toliko, čehož ovšem
žádala ta Židů nezbytná a nezbedná úrup
nost a urputnost. Leč věc ta důležitá mu
sela také s jiné, s lidské strany se povážiti.
A to činí apoštol tudíž v násl. vv.

30. Což tedy díme? Že pohané,
jenž nepostihali spravedlnosti, dosáhli
spravedlnosti, spravedlnosti pak té, jenž
z víry jest. 31. Israel ale postihaje
zákona spravedlnosti, zákona spravedl
nosti nedošel. 32. Proč? Že ne z víry,
nébrž jako ze skutků (jí hledal); ura
zili se zajisté o kámen urážky, 33. ja
kož psáno jest (Is. 28, 16.): Aj kladu
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na Sionu kámen urážky a skálu pohor
šení a nikdo, jenž v něj věří, nebude
zahanben.

Tu se obrací k člověcké stránce poje
dnání svého o předuložení co k nutnému
doplňku oné stránky absolutné, v níž sobě
pořád vedl dosaváde, a udává příčinu ono
ho zavržení, jímž lid israelský přikvačen a
uchvácen byl. Předkládá ap. pravdu tu ve
spůsobu vývodku z předešlých výroků svo
jich. Dvěma prvějšíma veršema sobě cestu
razí k hlavité větě, jenž se v. 32. a 33. pro
náší. Zidé větší částkou od spásy v Kristu
vyloučeni a pohané k ní připojeni se býti
spatřují. Z toho následuje tedy, že ti, jenž
nehledali spravedlnosti či ospravedlnění, ho
nalezli a naopak ti, jenž ho hledali, nena
lezli ho a nedošli ho. To jest oxymoron,
cizořeč a divnořeč nějaká: hledatel nenalezl
a nehledatel nalezl; rozdíl též se klade, že
pohané nehledali spravedlnosti, Židé hledali
zákona spravedlnosti; tak mluví, poněvadž
pohané zákona zvláště sobě Bohem daného
neměli. Postihati spravedlnosti či ospravedl
nění, ji honiti, za ní se hnáti, po ní vše
mocně dychtiti značí píli a snahu svrcho
vanou a rčení přijato z okolů a běžisk na
řeckých hrách. Fil. 3, 12. I. Cor. 9, 24.
Nehledali, nedychtili, nesnažili se pohané o
tu spravedlnost, jak mravové jejich vylíčení
v kap. 1. toho dosvědčují. Nyní ale přece
dosáhli ospravedlnění a sice z víry; dosáhli
z milosti toho, čeho nestíhali. Naproti to
mu ale Židé, jenž stěhali zákona spravedlno
sti, přece zákona spravedlnosti nedošli. Zá
kon spravedlnosti vece a nedí pouze sprave
dinost, poněvadž Židé prostředkem zákona
svého spravedlnosti hledali, a zákon k tomu
dán byl, aby je konečně ku spravedlnosti
přivedl.

Avšak oni přese všechno chvátání a pa
chtění se nedošli zákona, pravého řádu a
jistého pravidla a prostředku spravedlnosti
čili ospravedlnění. Zákon na místě druhém
značí normu, pravidlo ideálné, pravdivou a
pravednou cestu k ospravedlnění; mohl a
měl to býti zákon starý podlé určení, účelu,
záměru, výměru a náměru svého, ale právě
té ideálné a bytné stránky jeho Židé větši
nou nepochopili. Cím dá se vysvětliti ten
protiřeký úkaz, že hledatel nenalezl a ne
hledatel nalezl? Odpovídá: poněvadž ne z
véry, ale jako ze skutků zákona totiž Židé
spravedlnosti hledali. Praví Jako ze skutků
zákona hledali, poněvadž se domnívali, že
skrze skutky zákona se jí dojíti může, ješto
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se jí skutečně jenom z víry dosahuje. Ale
jak se to dálo, že Zákona St., ideálné a bytnéstránkyjehonepochopili?© Ustrčilise,
vece, na kamení ústrku. Zavadili o kámen
závady, urazili se o kámen urážky. To jest
příčina jich nevěry a jich od spásy v Kristu
odstrku. Zavadí člověk, když nedává pozoru
a lelkuje (xeyévevouChrys.) a tak dálo Se
Židům; na vedlejších věcech zákona ustrnu
vše nechtěli viděti kamena od prorokův zvě
stovaného, Krista; domnějíce se, že říši po
zemskou založí a k ní jen prohlédajíce u
strkli se o smrt Kristovu, ano zavadili již 0
život Kristův neslavný slávou tou, již oče
kávali. K dolíčení toho uvodí výrok o Kristu
z proroka Izaiáše, dvojí místo 8, 14. 28,
16. v jeden celek shrnuv. (Odnos obou míst
k messiáši té doby jist a průchoden byl, jak
z parafrasy chaldejské viděti a tudy ap. bez
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pečně se"na místa ta odvolati mohl. Beztoho
také na jiných místech proroctví o kamenu
závady a urážky přichází Z. 117, 22. Zach.
3, 9. a o Kristu se slyší Mt. 21, 42. 1. Petr.
2, 6. n. Act. 4, 11. Kamenem ústrku od ná
sledku sluje, že se na něm ustrčili a urazili.
Jakož psáno jest: Aj kladu t. j. položím za
základ nové duchovní budovy na Sioně v
městě Jerusalémě kámen urážky a skálu po
horšení. Skála pohoršení, jak na oce jest,
totéž znamená co kámen urážky; následek
ústrku byla záhuba věčná. Avšak kdo se
na něm neustrkuje, aneb jak apoštol z Izai
áše dále uvádí, a kdo v něho věří, k němu
se utíká, v něm spásy hledá, nebude zahan
ben, nébrž jistě dojde čeho hledal, spásy a
bláhy věčné. O tom dále pokračovati chtěje
apoštol stavuje se na chvíli a osvědčuje

| dříve přivinulost a přítulnost svou k národu.

Hlava X.

Pokračuje apoštol jednati o příčině závrhu
Zidův, o nevěře, a osvěděiv příchylnost
svou R ním 1. 2. spravedlnosti zákona
naproti staví spravedlnost z víry a u
Razuje, že ta poslední všem dostupnajest
3—13. Posléze vinu všechnu na Židy
uvaluje, poněvadž kdázaného a naskyto
vaného jim evangeha se vzpírali a zpě
čovali 14—21.

1. Brátří, žádost ovšem srdce mého
a modlitba k Bohu děje se za ně k
spasení. 2. Svědectví zajisté dávám jim,
že horlivost Boží mají, ale ne podle
poznání. 3. Nebo neznajíce spravedl
nosti Boží a svoji hledíce stanoviti,
spravedlnosti Boží poddáni nejsou, 4.
Konec zajisté zákona jest Kristus k spra
vedlnosti každému věřícímu. 5. Nebo
Mojžíš napsal, že spravedlnost, jenž jest
ze zákona, který učiní člověk, živ bude
v ní. 6. Spravedlnost ale, jenž jest z
víry, takto praví: Nerci vsrdci svém:
Kdo vstoupí na nebe? to jest Krista
svésti dolů. €. Aneb kdo sstoupí do
propasti? to jest Krista z mrtvých od
volat. 8. Ale co dí písmo? Blízko
jest slovo v ústech tvých a v srdči tvém:
to jest slovo víry, jež kážeme. 9. Ne
bo vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše

a v srdci svém uvěříš-li, že Bůh ho
vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. 10.
Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti,
ústy ale vyznání se děje k spáse. Il.
Nebo dí písmo: Žáden, kdo v něho věří,
nebude zahanben. 12. Není zajisté roz
dílu mezi Židem a Řekem, nebo týž
Pánem jest všechněch, bohat ke všem
vzývajícím ho. 13. Každý zajisté, kdo
koli vzývati bude jméno Páně, spasen
bude.

O zavržení a zamítnutí většiny Židů
přišlo apoštolu na konci předešlé hlavy mluviti.© Abyjižnezdálisetakovíúsudkové
jeho pocházeti ze záští nějakého, jak toho
několikráte zkusil Act. 21, 21., spolu aby bolu
a lásce k lidu svému průchod učinil, osvěd
čuje tuto netoliko svoje k nim přivinutí, né
brž také jejich k zákonu B. horlivost. Bra
tří vece, a obracuje se ke všem křesťanům;
žádost, horlivé želání srdce mého láskou ku
kmenovcům mojim projatého, ano modlitba
k Bohu děje se ode mne za ně k spasení,
abych totiž jim nějak spasení dopomohl. Je
što se apoštol modlí za Zidy zatvrzelé, ovšem
nebyli od Boha ustanoveni k zátratě a tudy
nauka praedestinatiánů opředřízení k zátratě
ovšem neprava jest. Pohnutka modlitby té
a té vroucné žádosti apoštolovy byla horli
vost Zidův, o níž vece: Svědectví zajisté jim
dávám, že horlivost Boží mají, horlivost pro



108

Boha, pro slávu jeho, pro zákon jeho. Zří
apoštol k lepší stránce a části lidu israel
ského a tudy ovšem tak mluviti může, ač
byl 2. k. nedobrou jich povahu opsal. Sku
tečně nám historie mnoho příkladů horlivosti
Zidů zaznamenala a jmenovitě Jos. Flavius
ant. 18, 3., 1. 2. atd. Válka Z. IL. 9, 3.
10. 1. nejednou horlivosti té dotýká. Neméně
o ní skutkové apoštolští 21, 20. 22, 3. atd.
svědčí. V té strané sobě ovšem Židéně
které úcty vymáhali. Ale, vece apoštol, hor
livost jejich není podle poznání; nebývá ta
horlivost jejich spravována pravou Boha zná
mostí, není po rozumu, neděje se podle pra
vého vyrozumění Božímu zákonu; čehož by
se ovšem do nich nadíti bylo. Nedoznání
jejich pravé podstaty zákona vysvětluje hned:
Neznajíce zajisté spravedlnosti B. Lahodně
mluví a příčinu nerozumné horlivosti klade
býti neznámost, nepoznání jimi spravedlnosti
B., jak i sv. Petr Act. 3, 17. s podobnou la
hodou ukřižování Krista neznámosti a nevě
domosti připisuje. Neznali, vece, spravedl
nosti B. t. j. cesty k dosažení spravedlnosti
před Bohem platné k ospravedlnění od Boha
skrze Krista člověkům uštědřenému, jehož
se vírou dochází a jenž v odnětí hříchů a
udělení posvěcení záleží 1, 17. 3, 21. nn.
Kde náramná horlivost jest, vece sv. Bern.
o, 49. in cant., tam nejvíce vědomost a soud
nost potřebna, ředitelkyně lásky. Vezdy
zajisté horlivost bez známosti málo prospívá,
ponejvíce ale také škodliva bývá. Té spra
vedlnosti neznají a svou nad to a místo ní
spravedlnost hledí stanovitt, totiž vněšným
plněním zákona čili skutky zákonem přede
psanými a vlastní silou vykonávanými. Sta
noviti hledí, vece, vystaviti co platnou, účin
nou, úspěšnou jako nějakou budovu a hradbu,kteroubysebezpečili.© Aletímsvojím
hleděním a snažením bludným děje se jim,
že nejsou poddání spravedlnosti B. Doufání
majíce totiž v ospravedlnění vlastními silami
domněle dostihované i dostižené zpěčují se
přijíti ospravedlnění Božího vírou v Krista
a tudy nepodrobují se řádu od Boha usta
novenému, jak by skutečně poddati se měli.NebokoneczákonajestKristus.© Slovata
v nejednom smyslu bráti se mohou. Někteří
slyšeli výrok ten takto: Kristus jest vyplnění
zákona, on dává milost, aby se vyplniti mohl,
a Židé bez Krista vyplniti ho nemohouce
darmo ospravedlnění ze zákona hledají. Leč
slovo konec nemá významu toho a tudy ani vý
klad ten s pravdou neobstojí. Jiní konec
kladou býti cíl, účel, záměr zákona, jelikož
Gal. 3, 24. zákon ku Kristu prohlídá, o něm
předpovídá a toužebnost po něm vzbuzuje.
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Nad to pak R. 8, 3. víme, že zákon člověka
ospravedlniti nemohl, nébrž zákon připravo
val člověka k ospravedlnění Kristem stro
jenému a vyjednanému; a tudy sluje Kristus
konec zákona, že vyplňuje to, k čemu zákon
nestačil, totiž že uděluje člověku skutečné
ospravedlnění. Toho třetího výkladu sv. Chrys.
se drží a ten nemálo zobyčejněl, jakož i ku
spojitosti sličně přiléhá. Jan Zlatoúst dí:
Kdo se přiúčastnil spravedlnosti z víry, ten
má i tu, jenžto ze zákona plyne, a kdo oné
se nepřiúčastnil, ten ani této nemá; nebo
ješto cílem zákona jest Kristus, kdo Krista
nemá, ani spravedlnosti zákona nemá. Ovšem
ale jestli Kristus co cíl zákona všecko učinil,
seč zákon býti nemohl, nastal v Kristu konec
a vzešlo přestání Starému Zákonu, a pře
staly podobizny a nástiny, když věc a pod
stata sama byla závladu ujala. Tento výklad
čtvrtý, jehož sv. Augustin drží se, dá se
spojiti s oním od sv. Zlatoústa přijatým, an
Pavel zdásek obojímu prohlédá. Z toho ale
ovšem jde, že ještě k zákonu hleděti a zá
konnou spravedlnost ustanovovati blud ne
malý jest a velikou neznámost ducha Zákona
St. prozrazuje.

Účinek pak, jakýž od Krista vyplývá,
jestk spravedlnosti každému, kdož věří. Stav,
do něhož Kristus uvodí, jest pravé a sku
tečné ospravedlnění a sice každému se ho
dostane pod výminkou kdož věří. Již pak
obojí tu spravedlnost, zákona a víry, s sebou
porovnává a ukazuje, že co dalekou dráhou
zákona nedostihlo se, cestou mnohem kratší,
cestou víry se z milosti B. dostihuje. Dříve
mluví o spravedlnosti zákona: „NeboMojžíš
napsal, že který člověkučiní spravedlnost, jenž
jest ze zákona, živ oude v ní. Tak čte text
Vulgáty a s ní nenemnozí rkp. B.; text přijatý
má: Mojžíš píše o spravedlnosti ze zákona, že
člověk, jenž učiní věcť ty, zákonem přikázané,
živ bude v mích. Slova sice liší se, ale smysl
očividně se nemění. Vzata jsou slova z Lev.
18, 5. S důrazem praví slovo učení, skute
čně a podle celé míry vyplní a vezdy vy
plňoval a vyplnil; nebo v ř. t. je příčestí
aoristu a mělo by se vlastně přeložiti, že
člověk učinivší, vykonavší zákon žíti bude.
Nemůže nikdo života (ne nějakého časného
blaha, o tom tu řeči není, nébrž Mt. 19, 16.
17. Deut. 30, 6. života) věčného dojíti, kdo
zákona dokonale ve všech částkách a s ná
ležitým úmyslem nevyplní, jak Deut. 27, 26.
Gal. 3, 10. se praví: Zlořečen každý, kdož
nezůstane ve všem, co psáno v knize zákona,
aby to činil. Nedosti z částky zákon vypl
plniti Jak. 2, 10., nedosti po nějakou dobu
toliko vyplňovati ho. Dokázal ale výše 8,
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9 nm. že to pro padlého člověka, odloučeně
od Krista, nemožno jest a tudy ti, jenž 0
spravedlnění ze skutků zákona hledají, pod
zlořečenstvím ostávají Gal. 3, 10. To po
věděv o spravedlnosti zákonové přechází ke
spravedlnosti z víry, té totiž, jenž víru za
osnovu a výminku má, a líčí ji napřed zá
porně 6. 7. v., potom pak kladně 8. 9. vv.
Představuje spravedlnost tu co osobu, která
výroky o sobě pronáší; slova, jež jí P. v
ústa klade, béře z veliké části z písma a
spoléhá při svém doličování na slovech Deut.
30, 11. nn. Někteří, Soto, Salmeron, Tolet,
myslí, že Pavel zde slova zákona Deut. 30,
11—14. za typická béře a je tu vykládá.
Jiným ale se vidí to býti nuceným a ti drží,
že zde pouhá akkomodace nalezá se. Co
Bůh v Deuter. o zákoně praví, obrací Pavel
na spravedlnost z víry, t.j. na řád spásy,
nechtěje tím vniternou souvislost obou výstav
tvrditi, a tak místo to považují Zlatoúst,
Theodoret, Estius. Na dotčeném místě Moj
žíš ukazuje, že poznání zákona a tresti jeho,
jenž jest láska, není nemožno. Slova jsou:
Přikázdáníto, jež já dnes velím tobě, není nad
tebou ant daleko položeno, anť na nebťposta
veno, abys mohl řící: Kdo z nás může na
nebe vstoupiti, aby snesl je k nám, abychom
je slyšeli a skutkem plmli? Amiž jest za mo
řem položeno, abys se vymlouvál a řekl:
Kdož může přeplaviti seza moře a je k nám
donésti, abychom je slyšel a činit? Ale velmi
blízko tebe jest řeč, v ústech tvých a srdci
tvém, abys je činil. Slova tak jak praveno
slouží apoštolovi za podkladek při vyvinování
myšlének. Někteří ovšem mají slova Pavl.
za citát; ale Pavel neužívá žádné formuly
citací a slova jeho tak jsou odchodna od
textu původného, že ovšem na ně naráží a
jich namyká, ale jich nepřitáčí a necituje,
jakož i účel jeho při větách těch větám
St. Zákona příbuzných jiný jest. Klade onv
ústa zosobněné či zosobené spravedlnosti,
že podobně, jak tam v St. Z. poznání zákona,
víra v Krista lehko poznati a ujíti se můžedoútrobylidskékaždéhočlověka.© Neřekní
v srdet svém, t. j. nemysli, kdož vstoupí na
nebesa, aby totiž Krista odtad dovodil na
zem, abychom ho takto poznati a v něho
věřiti a spaseni býti mohli. Není potřebí
na nebesa vstupovati a jak dále dí ani do
propasti sstoupati, t. j.věcí obtížných, úrup
ných, osuhlých a nemožných se podjímati.
Aniž říkej: a kdo sstoupt do propasti, do
pekel, aby odvolal Krista odtad? Nežádá se
od tebe, abys Krista teprv k tomu přiměl,
aby vtěli se s nebe přijda, ani aby z mrtvých
vstal z pekel se vybaviv, abys tak spasení

109

svého píleti potom mohl; to již nyní se na
skýtá a darmo a bez obtíže tobě dává, věř
toliko a ujmeš spásu v Kristu propůjčenou.
Vtělení se či včlověčení se Páně a z mrt
vých vstání jsou hlavité části nauky křesťan
ské a zahrnuje se jimi celé dílo spásy.

Apoštol dí, že Israelité nemají výmluvy
své nevěry, ješto lehko se ovčlověčení Páně
a vzkříšení jeho přesvědčiti a ták božské
pojítí víry křesťanské poznati, ji ujíti a spa
seni býti mohli a mohou. Od záporu pře
chodí ke kladu 8. ale co dí písmo aneb dle
řeckého ta spravedlnost, kterou byl co osobu
mluvkyni uvedl. Blízko tebe jest slovo to,
a ovšem můžeš je míti v ústech svojich, aby
o něm často mluvil a na smysl jeho se do
tazoval, a v srdci tvém, aby o něm přemý
šlel, na ně pamatoval a je vyplniti se snažil.
To pak jest, dokládá, slovo víry, Kteréž my
kážeme. "Tose všudy zvěstuje, aniž za moře
putovati, na nebesa vstupovati potřebí pro
poznání jeho a pro dojití spásy. Nebo když
vyznáš ústy svými Pána Ježíše a uvěříš srd
cem svojím, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
spasen budeš. Obojího, i vyznávání ústama
1 věření srdce potřebí a obojí namyceno slovy
v ústech a v srdet, jenž na dotčeném místéDeut.30,14.přicházejí.© VyznávatiPána
Ježíše jest vyznávati ho co Pána, věřiti a
ústy víru pronášeti, že Ježíš Pán jest 1. Cor.
12, 3. Fil. 2, 11., že jest dárce nového ži
vota, zakladatel spásy, a že mu dána mocnebeazeměMt.28,20.| Vyznávatijest
projevovati víru vně skutky a ústy a všemi
jaké se udají spůsoby, na modlitbách, služ
bách B., před soudci, za pronásledování atd.
Mt. 10, 32. Vyznávání jde z víry a na ni
následuje, ale ap. mluví dřívěji o vyznávání,
povodín jsa slovy ze St. Zákona vzatými
(Deut. 30, 14.), v nichž ono před tímto před
chází. Musí zajisté vycházeti vyznání všeliké
z víry a proto dí ap.: a jestli neb když uvě
říš a ovšem věřiti nepřestaneš či věřiti bu
deš v srdce? svém, v mysli, v duchu, duši, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdce
a ústa jest vnějšek a vnitřek a namítá tím
ap., že veškeren člověk Kristu oddati se po
vinen. Věřiti ovšem všemu, cokoli zjeveno
jest, potřebí, aleap. vyjímá hlavitou jen část,
poněvadž v ní, ve vzkříšení P. veškera víra
obsahuje se 4, 24. 1. Cor. 15, 17. Obojího
ale, 1 vyznání i víry se postihuje, aniž na
jednom přestávati možno, „Nebosrdcem věří
se k spravedlnosti a ústy se vyznáné činá k
spasení. Věření a vyznání činí jeden celek,
ospravedlnění a spasení činí druhý celek a
jakož vyznáním bez víry člověkby neprospěl,
tak spásy bez ospravedlnění dojíti nelze, a
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ospravedlnění se dochází tím účelem a ono
se také tím záměrem dává, aby člověk spásy
došel. Nelze tedy dvou těch věcí, víry a
vyznání, a pak ospravedlnění a spásy od sebe
oddělovati a snad domníti se, že pouhým vy
znáním bez víry a bez došlého ospravedlnění
člověk spásy by dojíti mohl. Ospravedlnění
je začátek, spása konec; víra podobně se
dokonává vyznáním. Srdce t. j. vůle jest
orgán, jenž víru ujímá; ale ústem vyznání se
dovršuje a dokonává. Toho drželi se muče
níci a tudy raději vše pronásledování a umu
čení podstoupali, než aby byli Krista nevy
znávali ústy, pouhou vnitrnou v Krista vírou
se spokojujíce.

Ještě ale apoštolovi podobalo se výrokem
nějakým písma St. Z. dokázati, že víra člo
véka spasí, a sice každého člověka bez roz
dílu. Tudy uvodí Jes. 28, 10. Každý, jenž
věří v něho, nebude zahanben; výrok ten již
shora 9, 33. vyložen. Dí každý, aby všeo
becnost spásy naznačil a má na mysli Židy
a pohany, jak hned klade: Nebo není rozdílu
mezi pohanem a Zidem, Týž Pánem jest všech,
bohat ke všem, jenžto vzývají ho. Týž Kr. jest
pánem všechněch, a toho za Pána podnikati
každému potřebí jest, kdo spasen býti žádá;
on bohat jest všemi milostmi, ke všem, po
hanům i židům a hotov milosti ty na něvy
lévati plnou měrou, ač jestli vzývají ho, vy
znávají ho s věrou, srdcem, vůlí a skutky,
jak výše praveno v. 13. Doličuje toho ještě
výrokem vyňatým z Joele 2, 32. (3, 5.) Každý
zajisté, kdo vzývá jméno Páně, spasen bude
(Act. 2, 21). Vzýváním míní celé náboženství,
víru, naději, lásku; aniž pak z toho výroku
lze odvětovati, že by vyznávání Krista bez při
dání se k církvi stačilo. Místněji sice toho
dotýkati čutonemohlo býti v účelu ap., jinde
se o tom ale rozšiťuje, ač 1 tuto nížeji po
někud toho dotýká, ješto dí, že víru ze sly
Šení a tudy od církve čerpati dlužno.

Tak apoštol dokázal spravedlnost z víry
všechněm dostupnu býti. Teď již dále po
kračuje a ukazuje, že se Zidé vlastní svou
vinou 0 spásu připravili. Vece:

14. Kterak tedy budou vzývati, v
koho neuvěřili? aneb kterak uvěří tomu,
o kom neuslyšelh? Kterak ale uslyší
bez hlasatele ?
budou, nebudou-li posláni? Jakož psáno
jest: Jak sličny jsou nohy blahověstících
pokoj, blahověstících věci dobré! (Jes.
52, 7.) 16. Ale ne všickni jsou poslušni
evangelia; nebo Isaláš praví: Pane, kdož

15. Leč kterak hlásati.
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uvěřil slyšení našemu? 17. Víra tedy
(jde) ze slyšení, slyšení pak skrze slovo
Kristovo. 18. Pravím ale: Zdali ne
slyšeli ? Ovšem pak po vší zemi rozešel
se zvuk jejich a do končin oboru země
slova jejich. 19. Pravím pak: Zdali
Israel nepoznal? Prvý Mojžíš dí: Já
rozžárlím vás proti nenárodu, proti ná
rodu nemoudrému rozhněvám vás. 20.
Isaiáš pak osměluje se a dí: Nalezen
jsem od nehledajících mne, zjevně jsem
se ukázal těm, jenžto se po mně ne
ptali. 21. K Israelovi pak vece: Celý
den roztahoval jsem ruce k lidu nevě
řícímu a odmlouvajícímu.

Trest veršů těch jest: Židům dostalo se
slyšeti nauku spásy a tudy nemají žádné vý
mluvy pro nevěru svoji a povolání pohanů
jich tím více pobídnouti a probuditi mělo.
Pravdy ty pak ap. z předeslaných návět vy
vozuje poznenáhla a jako po stupněch cíle
svého přeopatrně a přejistě docházeje. Každý
vzývatel Krista spasen bude; vzývání ale
nadesílá víru a tak kazatele, kázaní pak
posílatele. Zavírati tedy sluší, že Bůh chtěje
všecky lidi spasiti, všem lidem kázati přikázal
a tudy apoštoly rozeslal. To jako nějakým
řetězem stroho svázaným a neuniklým a ne
vymatediným předkládá: Kterak tedy vzývattbudou,vnehožneuvéřili?| Kterakuvěří,0
němž neuslyšeli? Kterak ale uslyší bez kaza
tele? Kterak ale kázati budou, nebudou-li posláni?© Bezkazatelůahlasatelůnelzepo
znati, ovšem pak nelze vzývati Kr.; nikdo
zajisté Kristovy spásy myšlením domysliti se
nemůže 1. Cor. 2, 9., aniž jest křesťanství
pouhou spekulací, nébrž jest dějem, svrcho
vaným dějem a o ději nemůže dověděti se
člověk leč slyšením, jenž od poslaných ka
zatelů vychodí. Ale kdo má jich posílati?
A každý-li, kdo poslancem se býti praví, sly
šán býti má? Nekaždé kázaní víry zasluhuje
a kdo hlasatelem se činí, musí se poselstvím
od Boha a od Krista vykázati a to buď ne
prostředně zázraky a divy, buď prostředečně
vykázáním se, že od církve, od přednostů
církve poslán byl. Sic jinak nepořádkové a
bludové zaběhnouti a víra sama v nebezpe
čenství přijíti musí. Od vyslanců těch děje
se kázaní, slyšením té nauky povstává víra,
z té jde vzývání a z toho vyniká ospravedl
nění a spasení. Pořádek ten již v Starém
Zákoně naznačen byl, jak slova proroka Jes.
52, 7. svědčí pravícího: Kterak sličny jsou
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nohy zvěstujícíchpokoj, zvěstujících dobra. Bez
pečněji slyší se pravda než káže se; když se
slyší, zachovává se pokora, když hlásá se, pod
loudá se tytýž chlouba a nohy odesličnějí. Tudy
potřebí míti výrok choti Páně před očima
Cant. 5, 3. Umyla jsem nohy své, kterak je
zmaži? Umyj je Kriste Ježíši! Když tebe
slyšíme, poskakují s Tebou v nebesích kosti
ponížené. Ale když tebe hlásáme, šlapáme
po zemi amažemenohy své. Obmyj je Kriste
J. Aug. tract. 57. in Jo. Prorok Is. nejblíže
mluví o zvěstovatelech návratu ze zajetí ba
bylónského, leč zrak ducha jeho Duchem sv.
osvícený výše a dále prozíral, totiž ku Kr.
a vysvobození Jím lidem zjednanému. Slova
prorokova z paměti vynešena jsou apoštolem,
aniž tudy slov St. Z. dokona doléhají. Eo
slové jdou po horách a zvěstují blaho a spásu ;
zdaleka již viděti nohy jejich, t. j. chůzi je
jich, a radost se budí v útrobách. A. ovšem
tedy slíčny jsou nohy ty, milá ta chůze, mil
ten pochod jejich, ješto předmět věsti jejich
dobro a blaho jest. Zvěstují pokoj (EÉfes.6,
15.), smír s Bohem a s nebesy a úklid všeho
nepřátelství mezi lidstvem, zjednaný smrtí
Kristovou 2. Cor. 5, 18. nás. Ef. 2, 17. Col,
1, 20. Nad to zvěstují dobra, dobré věci,
dary a milosti ze smíru toho lidem se do
stávající. Tak B. zaměřil spasiti lidstvo ve
škero a tak dal o tom předpovídati prorokem
svojím, aby Židé, když vyplní se proroctví
to, je poznati, uznati a tudíž obrátitise mohli.
Avšak, vece dále s bolestí ap., neučinili toho,
nevšickní poslouchají evangelta aneb což jedno,
dle ř. t. poslechli v minulém čase. Víra tedy
dle slov těch zavisla od vůle a nevěrá po
chází od urputnosti a odporovnosti lidské;
sic jinak by byl řekl: nevšickni věří, ači to
věření předpokládá lidskou svobodu; leč ten
úkaz, Že nevšickní věří, že zvláště ze Židů
(nebo k nim zápor ten se nese) jen část
malá ku Kristu se obrátila, i ten úkaz před
povědín byl, a tudy nevadí v ničem hodno
věrnosti pravdy křesťanské, nébrž ji ovšem
potvrzuje. Slova, jimiž ap. úkazu toho do
ličuje, vzata jsou z Jes.53, 1. z onoho místa
v N. Z. často přitáčeného, jež otcové, jme
novitě Jeronym jmenují evangeliem ve Št.
Z. problesklým. Hospodine, předvěstně ža
Juje prorok, kdož uvěřil slyšení, sluchu naše
mu, našemu poslechu, slovu od nás slyše
nému? Ovšem zřídka který a téměř žádný
ze Židů Jo. 12, 38. Z výroku toho Isaiá
šova ap. vyvodí: Víra tedy ze slyšení jde,
aniž možno věřiti, kde slyšení nepředcházelo,
slyšení ale jde skrze slovo Boží kázané a hlá
sané; tím dokazuje poslední částky v. 19.
a strojí sobě přechod k dalejšku o skutečně
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stalém kázaní a tudy o bezpečné možnosti
v Krista uvěřiti.

Ale pravím, zdali neuslyšeli? amobržpo
vší zemí rozešel se zvuk jejich, a do končin
oboru země slova jejich. Má na mysli tuto
Židy a užívá v odmítání činěného sobě od
poru slov Žalmu 18, 5. dle sedmdesátců. Žal
mista mluví o veškerenstvu světa, obzvláště
ale o nebesích a ojich Boha velebení takovým
hlasem, že nikdo ho oslyšeti a nevnímati ne
může, an se po veškerém míru rozléhá a 0
zývá. V tom ale bylo spolu naznačeno po
všechné hlásání slova o Kristu po veškerém
světě; od apoštolův co snějakých duchovných
nebes vychází hlas a roznáší se po veškerém
míru. A ovšem tedy mohou Židé dobřeevan
gelium o Kristu slyšeti. Té doby I. 58 sku
tečně již po všech krajinách kázalo se evan
gelium, jak málo později apoštol klade. Col.
1, 6—23. Čo pravíš? vece Zlatoúst. Obor
země a končiny světa vnímaly slovo, a vy
Židé, u nichž hlasatelé bydleli a z nichžto
vyšli, vy jste neslyšeli? Ale mohli namítati
Židé: Ovšem jsme slyšeli evangelium, ale
nepochopili jsme, aniž jsme mohli pochopiti
ducha nauky té, poznati pravdu kázaného
slova a přesvědčiti se o tom, žetaké pohané
bezprostředně k evangeliu povoláni jsou. A
to jest, co nyní odmítá apoštol: Ale dím:
zda Israel nepoznal, nevyrozuměl? Byly-li věci
ty nad pochopnost jeho a nad jeho duchov
né mohútnosti? Odpovídá ap., že-tím se Židé
zastírati nemohou, jako by jim nemožno bý
valo pochopiti evangelium, ješto pohané sami,
ač ve věcech duchovních zpozdilí a jim ne
zvyklí, jim vyrozuměli a se obrátili, jak to již
Mojžíšem předpovědíno bylo. Předmětu ku
slovu nepoznal Pavel nepřičiňuje a tudy v
rozličné výklady a doklady se exegéti vydali;
my jsme na obšírnějším oboru se ustavili, ač
víme, že jiní nepoznali kladou buď pouze o
nemožnosti poznati božské pojití křesťanství,
jiní o nevědomosti, že povolánijsou veškeřipo
hané a jiní jinak. Porážeje tu námitku při
táčí z písma výrok, an vece: Prvý Mojžíš
praví: já rozžárlím vás v nenárodu, v ná
rodu nemoudrém pohněvám vás. Deut. 32,21.
podle LXX. Na místě tom hrozí Bůh opu
stiti Židy a přivinouti se s láskou ku po
hanům a tím jich k žárlivosti popuditi, což
ap. právem k svrchované milostině Boží, k
evangeliu obrací, an se ta hrozba nyní při
zavržení Židův a připuštění pohanů svrcho
vaně vyplnila; jakož i Duch B. v onom vý
roku písmovém přede vším k tomuto pohanův
povolání prohlídal. Casto dítě nechce blasu
otcova poslechnouti, leč teprv když dítě při
jdouc ač voláno nebyvši, hlasu tomu sepro
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půjčilo; tehdá ze žárlivosti a řevnivosti činí,
co z lásky dříve nečinilo. Tak i tuto se děje,
vece sv. Zlatoúst. Prvý značí toli co dřívěji
než Isaiáš totiž; nenárod t. j. národ neboží,
za vlastní národ Bohem nevyvolený. Nemoudrý
totiž ve věcech k Bohu odneslých, v nábo
ženství. Zlatoúst vece: Žádná ndáruživost a
vášeň nemá takové moci jak žárlivost, jak to
při maličkých pozorovat. Čeho jiným pro
středkem u pacholete úrupného a vzdorného ne
může otec dosáhnouti, toho dosahuje přimílení
se jeho k jinému dítěti. A toho prostředku s
lidem svým užívá Bůh, aby se jim v ničem
užití neobmeškal. V tomjiž se obsahuje, že
všeliké vymlouvání se Židů nevědomostí a
nechopností svojí přestává. Ano mnohem
ještě důrazněji mluví o témže později prorok
Isaiáš 65, 1. 2. dle sedmdesátců. lsatáš pak
osměluje se a dí t. j. směle, vůči, odvážlivě
a svobodně praví, neboje se pravdu povědíti,
ač by ho život stála, jakožse1 stalo, že pilou
prořezán byl. Nalezen jsem oď nmehledajících
mne, zjevným jsem stal se těm, jenž po mně
neptají se. V proroctví mluví v perfektu jak
obyčejně, prohlídá ale k budoucnosti nepochybnéajistotné.© Jesttodivnořekostně
jaká, hledaje nenalezl a nehledaje nalezl;
ale jí se ozračuje světleji ta pravda (0 níž
9, 30. podobně), že pohané přijavše víru, 0
níž dříve touchy neměli, na mysli osvitli po
jednou a mnohem lépe Boha trojjednoho po
znali, než Židé dříve po tisícletí Ho poznati
mohli. Tudy ta u pohanů radost Act. 13,48.,
jak o ní též list k Diogn. 1. a sv. Justin.
ap. I. 49. mluví. Neptali se po pravém Bohu
pohané utkvěvše na nedobohách svojich a na
nich neblaze přestávajíce. O Israelovi alejinaksevěcmáa jinéchovánísejehopřed
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povídá se v onom proroctví Isaiášově. Ó Is
raelovi však dí: Celý dem rozstíral jsem ruce
svoje k lidu nevěřícímu a odmluvnému. Ne
rozestřel jsem jednou a na chvíli, nébrž tr
vale a stále jsem rozestřené měl a všechno
jsem činil, čehokoli péče otcova a matčina se
podjíti může pro dítě. Po celý dem t. j. ne
ustále, ustavičně, po veškeren čas Kristova
na zemi pobývání a posaváde vystírám je.
Vystírání rukou jest symbolem přivolávání,
pozývání, vítání a zamlouvání se všemi dary
a milostmi, aby volání toho uposlechlo se.
Namyká bez mála na rozpiaté ruce Páně na
kříži, o němž vece Pán sám Jo. 12, 32. Já
když pozdvižen budu, všechno k soběpřitáhnu.
Tím výrokem konečná a pravá příčina zá
vrhu lidu israelského udává se, tvrdošijnost,úrupnost,urputnost,zarytostjejich.| Vidáš,
vece Zlatoúst, jak veliká jest vinajejich? Po
zváni byli ne jednou, ani dvakrát, ani třikrát,
nébrž neustále byli pozýváni. Pohanům zjevil
se a nalezen jest od nich. Aby již neřekli
Zadé : Proč jsi nám také se nezjevil? vece
jim: Netoliko jsem se vám oznámil, nébrž
neustále jsem roztahoval a rozpínal ruce a
vás povolával jako otec, nébrž jak matka.

Tím i druhá, člověcká stránka při spáse
vyložena jest a ozřejměti muselo, že Bůh ni
koho od spásy nevylučuje, ale že člověk sám
odporem svým se 0 spásu připravuje; milost
B. a svoboda lidská obapol při díle spásy se
projímají. Leč tím, že nyní tak malá částka
Zidův se obrátila na víru, není úmluva B.s
lidem tím docela rozvázána a odtržena a ovšem
nějaká a blahá naděje lidu tomu zůstavena
jest. O té ap. v následující hlavěku potěšení
israelitů mluví.

Hlava XI

Bůh nezavrhnul národu veškerého, an část
obrátila se, část na čas jen v zarytosti
ostavena jest 1—10. Ano z onohozávrhu
lidu israelského horu vzalo obrácené se po
hanů, čímž ale pohanéco pláňata do stěpu
vštípěná chlubiti senemohou11—24. Nad
to předpovídá budoucí obrácení se veške
rého lidu israelského na konec světa a
velebí nepostihlost rad Božích 25—92.

1. Pravím tedy: Zdali Bůh zavr
hnul lid svůj? odstup to! Nebo i já Is
raelita jsem ze semeneAbrahamova,z po
kolení Benjaminova. 2. Nezavrhnul Bůh

lidu svého, jejžto předvěděl. Čili nevíte
o Eliovi co praví písmo, kterak přimlouvá
Bohu proti Israelovi ? 3. Hospodine, pro
roky tvé usmrtili, oltáře tvé podkopali,
a já ostal jsem sám a hledají duše mé.
4. Ale co praví jemu Boží odpověď? Po
zůstavil jsem sobě sedm tisíc mužů, kteří
nesklonili kolen před Bálem. 5. Tak tedy
i za tohoto času ostatkové podle vyvo
lení milosti spaseni jsou. 6. Jestli ale z
milosti, již ne ze skutků, sicjinak milost
již není milostí. €. Což tedy ? Čeho hle
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dal Israel, toho nedošel, ale výbor došel,
ostatní ale zaslepeni jsou. 8. Jakož psáno
jest Dal jim Bůh ducha omraku, oči
aby neviděli, uši aby neslyšeli až do dne
šního dne. 9. A David dí: Budiž stůl
jejich za osidlo a za lapadlo a k ústrku a
k odplacení jim. 10. Zatměte se očijejich,
aby neviděli a hřbet jejich vezdy shýbej.

Dříve skrotil a shromil pýchu Židů, nyní
odráží honosnost pohanů, která by mohla ze
zavržení velké části Židů povstati. Z toho
co ap. pravil, že B. národy pohanské povolal
a je národu israelskému předkládá, mohla se
závěrka vésti: Tedy-li B. celý národ zavr
hnul? Tomu v ústrety vychází ap. a dí, že
Bůh národu svého, jejžto vyvolil, nezavrhnul
docela, dočista a naprosto, nébrž toliko ty
z něho, kteří obrátiti se zpěčovali. Již v při
svojovacím rčení národu svého leží odpověd,
že se to nestalo. Pavel ale ještě důrazněji
tomu odpírá, anvece: Odstupto! Nikolivék!
Nebo i já jsem Israelit, dí. Já učitel národů,
vyvolený apoštol, vyslaný k obracování po
hanstva ; Israelita jsem, ne teprv nějakým k
národu tomu přivtělením, nébrž z plemene
Abrahamova az kolena, z kmenu Benjaminova,
kterýžto kmen zůstal při kmeně Judově a
tudy při chrámě a pravé službě B., ačkoli
kmenové druzí byli se jí zpronevěřili Fil. 3,
5. 2. I. Cor. 10, 5. Ovšem pakiapoštolé jiní
z vyvoleného národa pocházeli, jakož i pře
mnoho jiných křesťanů, kteréž zahrnuje níže
slovem ostatky v. 5. Což příkladem od osoby
svojí vzatým byl popíral, to nyní zpříma avůbecpopírá:© NezavrhnulB.národusvého
a udává mimochodem důvod slovy : jejžto před
věděl, že totiž, jak Zlatoúst vykládá, spůsoben
a hotov bude, aby víru přijal. 8, 29. Jiní
slovo předvědíti slyší o odvěčném zamilování a
vyvolení lidu od Boha; leč proti přirozenému
slova předvěděti, předvídati významu, ačkoli
zajisté u Boha předvídání a volení v jedno
splývá, přece pojem obojího od sebe různiti
potřebí, jakož i obojí dvojím slovem vytýká
se. Předvídal a věděl B. napřed, že Israelité
z částky obrátí se po příchodu Kristově, ko
nečné ale celého národa toho obrácení že na
konci věků se stane. K dolíčení toho, že lid
israelský nezavržen, táhne se apoštol k udá
losti vůbec známé, užívaje tudy formuly so
bě při věcech známých obyčejné: Čili neríte?
Cili nevíte, co vece písmo v Eltovt t. j. na
onom místě, kde řeč o Eliási vede 3. Reg.
19, 10. nás. Jest to spůsob písmo citovati
starý, vzešlý tenkrát, když ještě knihy sv. v
oddíly, kapitoly a ovšem verše rozčástény ne

Svatý Pavel,

1i3

| byly; podobný spůsob nalezáme Mre. 12, 26.
ve ři £. j. na místě písma sv., kdež se o
keři, jenž hořel ale neshořel, mluví. Apoštol
uvádí ono místo z paměti a jenom toho z
události té dotýká, co k účelu jeho směřo
valo. Za Eliáše proroka, když Achab a Je
zabela panovali vříši israelské, náramná část
ka lidu toho se Boha pravého strhla a ne
zdálo se jinak, leč že již národ veškeren Boha
se spustil a pravého Boha poctě výhost dal.
I není divu tedy, že Eliáš tak přimlouval se
k Bohu ne za národ, nébrž proti národu tsra
elskému, totiž že stížnost proti němu u Boha
vedl a že hlas pustil, jakoby on jedin byl
Bohu věren ostal. Domněl se tak Eliáš, po
něvadž při mlácení zrno mezi plevamnise ne
spatřuje a kdo pohledí na hromádu, lehko se
domní, že sama pleva jest; nebo tu místněj
šího přihlídnutí potřebí. Aug. in Ps. 35. Za
loba prorokova zní v. 3. Hospodine, proroky
tvé usmrtili, obětnice tvé podkopali a já ostal
jsem sám a hledají duše mé. Žalobu tu pro
nesl Eliáš na útěku svém před Jezabelou
krále Achaba manželkou, kteráž původem
byla, že Achab služebníky pravého Boha, pro
roky a kněze usmrtiti, oltáře podvrátiti a
pravou poctu Boží vykořeniti přikázal a mo
dlářství uvésti všelijak snažil se. I prorokovi
Eliášovi vyhrožovala táž Jezabela, zarytá po
hanka, že ho smrt nemine, a on tudy na útěk
dáti se přinucen byl. Oltáře, obětnice, pra
vému Bohu po horách tytýž vyzdvižené Deut.
16, 2. sice činiti zakazuje se, poněvadž ta
kové oddílné Bohu sloužení k modlářství za
vádělo, jednotu bohoslužebnou a národníru
šilo a jinému zlu námětkem bývalo. Ale ten
kráte, když z říše israelské nikdo nesměl do
Jerusalémského chrámu pouť konati, takové
obětnice oddílné se dovolovaly, an dílem 1
potřebny byly, neměla-li pravá pocta Boží vý
hynouti. V té své nesnázi zajediného Bohu
věrným zůstalého se Eliáš pokládal ; leč Bůh
opravil bludnou domněnku jeho, o čemž dále
dí ap.: Ale copraví jemu odpověďBoží? Zů
stavil jsem sobě sedm tisto mužů, jenžneukři
vilů kolenou před Bálem. Zůstavil sobě Bůh,
nedal jich usmrtiti proto, aby v nich pravá
pocta B. dále se provodila. Odpověď,výrok B.,
vyšlý od Boha, jenž lépe nez krátkozrakost
lidská lidi prozírá, nad to je sobě ustrojuje,
vece: Zůstavil jsem sobě.Nedí: Zůstalo ještě,
jako náhodou neb vlastní zásluhou, nébrž
zůstavil, zanechal jsem sobě pro uhájení
smlouvy s lidem učiněné. Sedm. fisée počet
určitý m. neurčitého množství, jenžto neukřt
věli, neuhnuli, neshýbali kolena svéhoBálovt,
aneb jak v ř. t. v rodu ženském Bálce, bo
hyni, snad Astartéě, luně co bohyni poctou ne
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cudnou ctěné, jejížto služba od fénické Je
sabely mezi Israelity zavedena byla. Jiní my
sleli, ač bez kusa důvodu, že užil ap. rodu
ženského z Badů, chtějepodobiznu, tvárnost,
figuru Bálovu tím namítati na rozum.

Z toho příkladu bíledně spatřuje se, že
k udržení poměru, v jakém se lid israelský
k Bohu povahoval, nebylo potřebí, aby ve
škeren národ Bohu věren ostával, nébrž že
k tomu ovšem částka lidu postačovala. To
apoštol obrací na událost svého věku: Taktedy
také zavěku nynějšího ostatkové podle vy
volení milosti spasení jsou. Ostatkové jsouti,
jenž v Krista uvěřili a ostatky slují ohledem
většího množství neobrácencův a zarytcův, ači
počet těch, jenž obrátili se, nebyl malý, ješto
kněží Act. 21, 20. o mnohatisícech věřících
mluví; tť spasení jsou, obrátili se ke Kristu
a tím věčné slávy dědictví nabyli a V na
ději spásy se přiúčastnili, ovšem spaseni bu
douce, jestli do konce života věrně setrvají.
Spaseni jsou, dí, podle vyvolení milosti t. j.
podle vyvolení z milosti B. pochodícího, vy
volením milostivým se jim naděje spásy do
stala a nikoli z vlastnísíly, z vlastní zásluhy,
z vlastních skutků. Zásluze patří odměna a
tu by již nedalo se říci, že vyvolení jejich
se stalo z milosti, nébržz dluhu. A tojest, co
dí ap.: Jestli z milosti, tedy ne ze skutků, sic
jinak by milost přestala býti milostí; v pojmu
milosti obsahuje se pojem nezaslouženosti.
Díš-li, vece Zlatoúst, jestli skrze milost, proč
ne všickni se spásy účastnými stáváme? Proto
jenom, poněvadž nechcete. Nebo milost jenom
ehtícího spasuje. Dokládá text řecký jestě?ze
skutků, již ne z milosti, sic jinak skutkové
nejsou skutky. Leč slov těch není v rukopp.
starých a ovšem jenom pozdějším přípiskem
jsou; smysl jejich zjeven. Ale co ztoho ná
sleduje? To ap. spůsobem otázky a odpovědi
na ni dané dále předkládá: Což teďy díme
tomu? To, že čeho hledal Israel, toho nedo
sáhl, ale vyvolenci toho došli, ostatní ale osle
pení jsou. O hledání a vším hledáním nena
lezání již výše 9, 30. n. 10, 3. pravil. Hle
dali ospravedlnění, ale o své vlastní ujmě, na
cestu k ní Boží neohlédajíce se, a tudy ne
došli ani toho osprávedlnění, aniž ovšem spásy
odtud jdoucí. Toto neštěstí potkalo lid isra
elský oborem; vyvolené ale došlo, abstraktně
t. j. vyvolenci došli totiž ospravedlnění onoho
a tudy spásy v naději, obrátivše se ku Kristu.
Ostatní ale oslepení jsvu, zatvrzení jsou; do
pustil Bůh, že zaryli, zatvrdili se, že zkost
livěli, ztrupleli a ztupěli a ohrubli. To lidu
po masse ohrubění, zarytí a oslepení ale již
v písmě sv. napovědíno bylo; a ku průkazu
toho uvádí ap. dvojí místo, oběvjeden výrok
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poje Jes. 29, 10. Deut. 29, 4. Jakož psáno
jest: Dal jim Bůh duchu zkormoucenostt, oči
k nevidění a ušt k neslyšení až do dnešního
dne. Slovo dal béře se v týž smysl jak 1,
24. 26. dopustil toho, opustil je, do příleži
tostí je uvodil ovšem dobrých v sobě samých,
ale jimiž zarytost jejich, ač vlastní jich vinou,
horu brala. Ducha zkormoucenosti t. j. zko
rmoucenost, jenž co duch nějaký je mámila,
zatvrzovala, zaslepovala, omráčela, schvaco
vala, přikvačovala. Místo zkormoucení, zko
rmutu jest vhebr. omraku, ospalosti, záchva
tu, dřímoty; leč smysl nemění se; tui tam
zarytost, ztrnulost, zatvrdlost, osleplost slyší
se. Jiným se vidí přeložiti ducha úbodu,
úpichu a rozumějí o bolestech těch náramných,
jimiž ubodán a upíchán člověk bývá až k
omdlení, k ztrnulosti, bezcitnosti, což opět
na týž smysl vychodí.

Druhé místo 9. 10. v. uvádí z paměti
apoštol ze Z. 68, 23. a slova ta se týkají
nepřátelů Davidových, jenž na něho pro
službu a poctu Bohu udělovanou nevražili
a tudy nepřátely Božími se býti prokázali.
Povšechně žalm ten považován za messianský
a tudy několikráte v N. Z. s ním se potká
váme Jo. 2, 17. 15, 25. 19, 28. Rom. 15, 3.
Stůl jejich buď jim za osidloa ku polapení a ku
pohoršení a k odplacené jím; otměteočijejich,
aby neviděl a hřbet jejich vezdy shýbej. Stůl
klade se místo hostiny, místo hodování a
rozkošného života požívání. Smysl jest: při
rozkošném, jímž se bezpečili života požívání,
zachvať je nenadálá pohroma a pokuta. O
brazná rčení vzata jsou od chytání zvěře a
ptactva a někteří toho spůsobové se tu vyčítají,© Osidlo,jímžsezaplítázvěř,lapadlo
nástroj ku polapení; ústrk, aby se ustrčili
a padli; odplata sebou zřejma, jak i smysl
výše udaný: To, v čem rozkoše hledají a
požívají, buď jim nástrojem k trestu a po
kutě. Otměte duchovní oči, aby neviděli a
hřbet jejich ustavičně ohýbej. Duchová sle
pota bývá pokutou vzdoru proti Bohu Jo.
8, 19. 12, 34. 40. Ef. 4, 18. Skřivení a
ohnutí hřbetu značí zotročilost duchovou,
mysl věcí zemských jediné čenichající a spolu
stav útlaku, útisku a potisku, jímž nápotom
ode Tita přikvačení byli. Hebr. text čte:
dej bedra jejich u viklání se, v chvění se. v
potácení, jak se opilým přihází. O slepotě
Zidů platí slovo téhož ap. 2. Cor. 3, 15.
Až do dnešního dne, když čten bývá Mojžíš,
zástěra spoléhá na srdce?jejich.

Leč ap. nemíní zůstati při vyličování
jedné toliko, temné stránky národa svého.
On dále pokračujíc přechází na část osudu
lidu toho jasnější a radostnější a otvírá tu
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rozhled do úrad Božích, jímž neočekávané
světlo na veškerou historii církve se rozlívá.
Pravi:

11. Pravím tedy: zdali tak zava
dili, aby padli? Odstup to! Nébrž je
jich hříchem spasení spůsobeno poha
nům, aby po nich řevnili. 12. Jestliže
pokleska jejich bohatstvím jest světa aúchabekjejichbohatstvím© pohanstva,
čím více plnost jejich. 13. Vám zajisté,
pravím p ohanům, jelikož já jsem poha
nův apoštolem, službu svou oslavím. 14.
Zda bych kterak rozřevnil pleť svoji a
spasil některé z nich. 15. Nebo jestli
ztráta jich je smířením světa, což bude
jich přijetí leč život z mrtvých? 16.
Pakli prvotiny svaty jsou, (tedy) i těsto,
a jestli kořen jest svat, i ratolesti. 17.
Některé-li ratolesti ulomily se, a ty byv
planou olívou vštípen jsi byl v ně a
účastníkem kořene a tučnosti olívy jsi
stal se: 18. nechlub se proti ratolestem ;
pakli se chlubíš, ne ty kořeu neseš, ale
kořen tebe. 19. Rekneš tedy: Ulomeny
jsou ratolesti, abych já vštípen byl. 20.
Dobře, pro nevěru ulomeny jsou, ty ale
věrou stojíš; nesmýšlej vysoko, ale boj
se. 21. Nebo jestli že Bůh přirozených
ratolestí neušetřil, aby snad ani tebe
neušetřil. 22. Viz tedy dobrotu a pří
snost Boží, k těm sice, jenž padli, pří
snost, tobě ale dobrotu Boží, setrváš-li
v dobrotě, jinak i ty vyťat budeš. 23.
Ale i oni, nezůstanou-li v nevěře, vští
peni budou, mocen zajisté jest Bůh opět
vštípiti je. 24. Nebo jestli ty z přiro
zené vyťat jsi olívy plané a proti pří
rodě vštípen v štěpnou olívu, čím více
ti, jenž jsou podle přírody, vštípeni bu
dou ve svoji olívu.

V ta slova se pronáší ap. o poměru a
postavení národa židovského k církvi kře
stanské. Váže věty svoje k slovu Žalmisty
ústrku v. 9. a táže se: Takový-li byl tedy
ústrk ten, tak-li klopýtli, potkli se, že l pa
dli pádem neuléčitediným a všeliké naděje
ku povstání prázným? Tím spůsobem totiž
někteří vykladatelé slova ap. berou, an dí:
Pravím tedy, když tak David o nich proro
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kuje, zdali tak zavadili, aby padl? V tom
výkladě slovo paďdnouti s důrazem se béře,
docela a na vezdy padnouti, a částice aby
klade se za spojku následečnou a značí toli,
co že. Jestto výklad sv. Zlatoústa, jenž vece:
Apoštol žalobu na Zidy z proroků přivodí, po
těchu ale od sebe přidává. Ze se náramně
prohřešili, tomu nikdo neodepře, vece: Vizme
ale, byl-l jich pád takový, že se stal nezho
jitelným a nápravy žádné nepřipouští? Jiní
ale méně vhodně praví spojku dotčenou býti
účelnou a vykládají: zdali Bůh, dada jim
padnouti, neměl při tom jiného záměru, leč
úpadu jejich? Srovnává se ovšem výklad
ten s předmětem, o němž ap. mluví, ale ne
přiléhá k slovům jeho a tudy prvnější před
kuje. Dané sobě otázce Pavel odpovídá:Odstup!© Nikolivěk.© UchovejBůh.Alepři
tom jejich úpadku Bůh měl záměr vyšší, a
úpadem i hříchem jejich dála se spása po
hanům, aby následovali jich, řevnili po mich.
Nevolí říci, že povolání pohanův záviselo
docela od úpadu a nevěry Zidů, an byl v
k. 4. obšírně doličoval, že hned s počátku
spása Kristova také pohanům připravena a
určena byla. Zidům se nejprvé kázalo a oni
měli osnovu a základ činiti, na němž by
církev z pohanův se vystavěla, ale Act,19,
46. že Židé zpěčovali se spásu v Krista při
jíti, tedy spása se dostala pohanům dřívěji,
než by se to bylo jinak dálo. Ale ani tím
Židů prohřešením nebyl Bůh přiveden ku
konečnému jich, jak zasloužili, zavržení,
nébrž toho zla k dobru jejich užívá a zamě
řuje, aby Židé řevnilí po pohanech a tou
řevnivostí a zázdrostí rozdráždili se k úsil
nému po spáse v Kristu se snažení. Tak
spatřuje se dobrota Boží také v pokutách,
avšak spolu se na pomysl dává onen výrok
Ap. 3, 11. Chovej co máš, aby nikdo koruny
tvé neuchvátil. Z toho dále vyvodí ap. ná
sledky, účinky o mnoho blaženější, ježto z
obrácení veškerého Israela následovati bu
dou, an nějakým stupňováním dí: Jestli ale
pokleska jejich jest bohatstvím světa a umen
šenost jejich bohatstvémpohanů, čímvíceplnostjejich?© Argumentujeodmenšíhokvětšímu
či menšiny k většině: Jestliže zlo, jímž za
stiženi byli Zidé, tak dobré následky mělo
pro pohany, totiž jestli nevěra jejich dala
příležitost k obrácení pohanů neskončeně
četnějších, čím více z dobra jejich, totiž z
obrácení jejich budoucího, vyvine Bůh spaši
tedlné k oblažení celého světa následky.
Předvěta dvojím článkem, dověta jedním se
nese, druhému článku předvěty odpovídají
cím; v předvětě namítají se dvě záporné
věci, úpadek a úchabek (zmenšené) Zidů, VYx
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dovětě klade se věc jedna kladná plnota,
úplné jejich obrácení. Druh na druha v ži
votě k ukřepení a posilení nábožnosti bla
hodějně vlívá, neméně národ na živý národ
spasitelně působí; když obrátí se veškeren
Israel a rozhorliv se počne nahražovati to,
čeho zanedbal a spůsobem apoštolů synové
jeho ku pobožnosti a pravému životu svatému
pobádati budou, čeho se tu očekávati nedá ?
Plmota značí obrácení úplné, a užívá slova
toho pro předešlé slovo zmenšené; slovem
bohatství znamená apoštol obrácení k víře a
vzniklou odtud naději spásy.

Leč ap. jme se dále vysvětliti tu my
šlénku svou a obrací řeč svou zvláště k
částce té křesťanů, jenž povstali z pohanů,
výstrahu jim dávaje, aby snad pro svék víře
přijetí nepýchali a tudy sobě k záhubě ne
sloužili. Připojuje dalejší to vyvíjení ku pře
dešlé té myšlénce, že obrácení pohanů má
účel Židy víře získati a dí o sobě, že při
svém apoštolování vezdy týž před očima ú
čel mívá. Vám zajisté dím pohanům, jelikož
jsem apoštol pohanů, posluhování svoje osla
vém či zvelebím, totiž horlivým a všelijak
úspěšným kázaním a obracováním pohanů,
a sice s tím účelem, abych některak rozřevníl,
rozžárlil, k horlivosti, k obrácení totiž na
víru přivedl pleť svoji t. j. 9, 3. příbuzné
svoje podle pleti, kmenovce a národovce
svoje. Apoštolem byl národů či pohanů P.
Act. 22, 21. Gal. 2, 9. po výtce a přednosti,
ale ne výlučně, ješto i Zidům vezdy kázal
Act. 13, 46. a obojímu lidu se dlužníkem
býti kladl 1. Cor. 9, 20. n., jak zde praví;
také při svémpohanů obracování stála mu v
pozadí myšlénka tím národu svému spolu k
následování pohanů posloužiti. Slovemněkterak
vyjadřuje ap. úsilovnost svou S jedné stra
ny,s druhé strany ale i bázeň svou,žeúrupnost
a zarytost Zidů sotva a jen v mále se oblo
miti dá. Umysljeho ajeho ustavičný příkázaní
svém k Zidům ohled jistě spravedliv byl,
ješto blažené spolu následky působiti měl.
A to dí ap.: Nebo jestli ztráta jich jest smí
řením světa, což budé přijelí jejich, leč život
z mrtvých. Ztráta t. j. zavrhnutí, odloženíjejichstojícnaprotipřijmutíjich.© Smáření
světa s Bohem skrze víru uskutečněnému
zavdala námětek a příčinu ta Židův nevěra,
úrupnost a nekolnost. Ovšem pak, — vece
ap. stupňovaně — když tak újma, újatek,
úbytek a úchabek jejich blahoděl, tím více
a blaženěji působiti bude přijetí jejich k víře,
a Sice přinese život z mrtvých. Pohané i

idé si mají vespolek býti příčinou spásy;
ale to neděje se stejnou měrou. Nebo Židé
pohanům nevěrou, pohané Židům vírou ku
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spáse slouží, tak že ovšem v této věci před
kují pohané. I může pohan Židoví říci:
To mám před tebou, pomáhám ti k spáse, po
něvadž věřím, ty ale nám teprv po svém klo
pytu dráhu spásy jsi otevřel. Zlatoúst. Leč což
se rozumí životem z mrtvých? Očividně rče
ním tím slyší se dokonání pojmu toho, jenž
se slovem smíření světa vyráží; začátek a
konec, přítomnost a budoucnost těmi slovy
se znamenají. Mnozí tudy životem z mrtvých
skutečně dokonání všelikého díla spásy, vzkří
šení těl rozumějí k životu věčnému, an dle
29. v. apoštol zdá se obrácení národu ži
dovského na konec věků odkládati. Ti tedy
vykládají: když Israel celkem obrátí se ku
Kristu, nebude leč jediné vzkříšení k životu
věčnému zbývati. Ale ap. nechce mluviti 0
čase nějakém, aniž smíření a život z mrtvých
v odpor nějáký či raději říci v strohou pro
tivu klade, nébrž živoť jest toliko větší stu
peň onoho smíření a nevolí jiného říci, leč
že duchovní život, duchovný smír a mír,
blaženost Kristem v duších lidských zaště
pená mnohem výše postoupí, čileji se roz
vine, všeobecněji bytí lidské pronikne, du
chovní smrt všady zničí a že tedy pravý ži
vot v celé svěžesti svojí vynikne a obdrží.
Tedy žťvoťz mrťvých duchovně se béře, jak
toho vymáhá v. 12. To pak Zidův obrácení
budoucí jistotně nastane, nebo to, dovodí ap.
dále, plyne z povahy lidu toho a z určení
Bohem jemu uloženého. Pakli prvotiny svaty
Jsou, svato jest 1 skropené a svat-li kořen, i
větve svaty jsou. Obraz vzal Pavel z bohoslužby
St. Z. a z přírody. Prvotinami, jak slovo
samo namítá, stojíc proti těstu, sluje chleb
prvně a nejdříve z čěsta učiněný a Bohu
obětovaný Num. 15, 19.; obětováním ode
jmuté částky té prvé celá hmota a látka
těsta toho (a kterékoli jiné věci obětované)
za obětovanou se považovala, od Boha při
jata bývala a za posvátnou se pokládala.
Prvotinami mu slují patriarchové, Abraham,
Izák, Jakob, otcové Bohu zasvěcení a milí,
a těstem či skropením rozumíveškeren Israel;
praotci svými Israelité posvátné povahy a
rázu nějakého svatosti dosáhli; ráz ten může
ovšem po drahný čas přihalen, ukryt býti,
tak že, zdá se, vymizeljiž naprosto; ale svým
časem utajená v něm po zimu tolika věků
síla opět vynikne a v nové krásné bujarosti
se rozvine.

Týž smysl řinou slova následující: Koře
nemslují titéž patrlarchové, a větvemi či halu
zami a ratolestmijsou Židé potomci oněch sva
tých patriarchů. Z oněchpřešla povaha svatosti
na tyto, jak přechází povaha rodičů na děti;
či raději zásluhy praotcův přešly na potomky
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jejich, jak statek s otce spadá na syna. Sva
tým nesluje to, Co Se Z milosti Boží svou
mravnou Silou k svatosti povznáší, nébrž
posvátnou povahu má pro své s pramenem
posvátnosti souvisení. Zidé ale pro úmluvu
praotců s Bohem posvátnosti jisté nabyli,
jenž na zmar nesplyne. A tudy nemají po
hané- příčiny, proč by jimi opovrhovati a se
nad ně vypínati měli. Tu myšlénku ještě
dále ap. vyvinuje a pýchu pohanůpřitlumuje
a poráží, an vece: Jestliže některé větve
ulomily se, ty pak planou jsouc olérou vští
pen jst byl v mch a súčastníl jsi se kořenea(tučnosti)šťávnostiolívyštěpné:© nehonos
se proti větvem; honosíš.lí se, věz, že ne ty
neseš kořenu, nébrž kořen tebe. Národ sta
rozákonný podle své náboženskéstránky při
rovnává se ke štěpné ušlechtěné olívě, jejíž
přirozené ratolesti Zidé činí; pohané ale
přilicují se ku plané olívě, jejíž ratolesti
vštěpováním se zešlechťují. Obyčejně ovšem
roub sadový se v planý kmen.vštěpuje, čímž
planý kmen se očistuje a ušlechtuje. Ale
při olívě také se naopak děje a roub planý
vštěpuje se v sadový kmen a přiúčastnuje
se tuku a celé povahy jeho, ovšem ale sta
rou olívu ukřepuje a utužuje a osvěžuje. A
tuto i za novějších dob postřeženou povahu
olívy P. obracuje na pohany, aby jich samo
pýchy a vypínání se nad Židy ostřáhl. Jestli
některé větve ulomily se z olívy sadové, jestli
Židé někteří odloučili se od říše B. při no
vém vzdělání jejím skrze Krista; někteří
praví uskrovněním lásky, jak výše 3, 3. Pla
nou olévou nazývá pohany vesměs, klada celek
místo částky, strom místo větví, poněvadž
prohlídá ke množství obrácenců pohanských.
Planou slují olívou, poněvadž náboženství
jejich od Boha nebylo štěpováno, poněvadž
nepřiúčastnili se k obci od Boha založené,
neměli podílu v úmluvách s Bohem uzavře
ných Ef. 2, 11. n. Vsťípení jsou v mich t. j.
mezi nimi, větvemi totiž na olívě sadové a
štěpné pozůstalými; účastní jsou pohané tuč
nosti, tuku, šťávy sadového stromu olívového
t. j. milostí všechněch, jenž ze Zjevení B. a
úmluvy B. v St. Z. učiněné plynou, tak Ef.
2, 19. že již nejsou cizinci v domě Božím,
nébrž měšťané a Ef. 3, 6. spoludědicové a
spolnoučastníci záslibů Božích. Když po
hané ku Kristu obrácení toho pováží, pře
stane u nich příčina svého Zidy opovrhování.
A proto dí: Nechlub se proti vatolestem;
jestli ale přece chlubíš se, tedy věz, že ne
ty kořena neseš, nébrž kořen tebe. Církev
Nového Zákona ubudována jest na základě
Zákona Starého a olíva sadová, křesťanství,
vyšla z kořenů puštěných v St. Z. V ten
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smysl vece sám Pán Jo. 4, 22. Spdsa ze
Zidů pochází, a ovšem větev čilost, svěžest,
zeleň svou a své ovoce z kořene čerpá.

Avšak honosivost lidská, jak každá vá
šeň, vynalezavá jest, a mohlo se zdáti poha
nokřesťanům, že P. sám jim příčinu k hono
sení se proti Zidům a ku pohrdání jimi naskýtá.| ZidévinousvouzasloužiliodBoha
zavržení býti, jakož i Bůh je zavrhnul a nyní
pohanům přednost dává. Rekneš tedy, ty
pohane slova má pro sebe ujav, ulomeny
Jsou ratolesti, abych já vštípen byl; jako bys
řekl: Bůh právě proto dopustil vylomení
oněch větví, Zidův, abych já přištěpen byl,
abych já spásu v Kristu ujal a v dědictví
od Židův opuštěné se uvázal. Pavel pouští
jim jedné strany z té námitky, skutečnou u
dálost totiž, ale tím důrazněji proti vývodu
z toho činěnému zasazuje se. Skutek jist
jest: vylomily se větve; ale nebyly vylomeny
pro pohany, nébrž pro svou nevěru, pohané
pak vštípeni byli ne pro vylomení a odpa
dení Zidů, nébrž pro víru svoji. Dobře, vece
ap., ale považ, že nevěrou ulomeny byly, ty
ale věrou stojíš v olívě co vštípená větev; a
tudy nevypínej se, nesmýšlej vysoko, nepýchej,
nébrž boj se.. Pýcha by zajisté mohla tebe
o spásu připraviti a pro ubezpečilost nejeden
méně opatrn jsa v obcování života svého se
spásou minul se a od víry samé odpadl. To
se 1 tobě přihoditi může. A příklad toho
jest národ židovský a jeho od Boha zavržení.
Nebo když Bůh vrodných, přírodních větví
neušetřil, boj se, že snad ani tebe neušetří,
Přírodné, přirozené větve jsou Židé, ješto se
v církvi Boží St. Z., jenž jest podstatou a
podstavkem nové církve, zrodili a dědicové
zámluv Abrahamovi učiněných byli; k zá
mluvám těm ale přede vším patřilo spasení
v Kristu, a tudy Mt. 8, 11. slují Zidé synové
království. Jestliže tedy tyto přírodné a
vrodné větve vylomeny byly, poněvadž vírou
olívy se nedržely, tedy ovšem tobě se báti
jest, tobě bývalému cizinci, úmluvy B. neú
častníku, z cizého stromu k olívě přištěpenci,
aby ty vylomen nebyl.

Pravdu všeobecnou tu ap. předkládá
ohledem a obratem k Zidům; nikdo zajisté
nemá pro pád bližního pýchati, nébrž báti
se svého pádu a přihlídati k tomu, aby sám
ostál bez poklesky 1. Cor. 10, 11. Ale i to
odtud plyne, že se člověk věrou svojí nikdá
bezpečiti nemůže a že ovšem báti se povi
nen, aby z víry a tudy ze spásy nevypadl.
Pro důležitost věci té a pro nebezpečenství
z takové pýchy, samolibosti a zabezpečilosti
často vzniklé apoštol ještě dále pravdu tu
rozvinuje, an takto praví: Viz tedy dobrotu a
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přísnost Boží, ku padlým sicepřísnost, k tobě
ale dobrotu, ač zůstaneš-li v dobrotě, jinak 1
ty vyťat budeš. Dobrota a přísnost dvě pro
tivy, ale obě nutně z bytosti Boží vyplývají
9, 15. n., ješto Bůh dobro miluje a zlo ne
návidí a trestá, za spravedlivostí a svatostí
jsou. A tudy máš ty pohane pronikati až ku
příčině dobroty a přísnosti té Boží a ovšem
na mysli považovati, že jenom pro víru svou
a svou k Bohu a Kristu přivinulost dobroty
Boží okoušíš. V dobrotě B.zůstávatt, setrvá
vati v propůjčené milosti, což netoliko věrou,
nébrž i životem svatým stávati se musi. Proto
nedí: zůstaneš-li ve víře, nébrž zůstaneš-li v
dobrotě, spolu namykaje, že setrvávání u víře
od dobroty a milosti B. závisí. Ale samo to
setrvávání nespoléhá na jediné milosti B.,
nébrž i na přičinění se člověka; tedy jestli
ty nebudeš snažiti se, aby vytrval, vyťat budeš,
odeťat, odloučen od olívy a tuku jejího aco
utatá ratolest netoliko zplaníš, ale usechna
1 zplaneš. Ale na obrat také Zidé, jenž uťati,
odetnuti byli, nezůstanou-li v nevěře, všťípení
budou opět do království B., do církve při
jat budou. A ovšem spůsobilost mají, aby
přijati byli, ač jestli nevěry své zbudou a jí
odvolí, načež Bůh milosti své jim neodepře.
Bůh pak mocenjest vštípiti je, mocen netoliko,
ale všelijak ochoten; dí ale mocen a nedí
dobrotiv, poněvadž pohanům zdálo se již, že
lid israelský od Boha docela zavržen jest a
že již nemožno, aby se k Bohu obrátil. Tu
možnost ano podobnost obrácení se Israela
ap. doličuje z obrácení pohanů, jež mnohem
nepodobnější bylo, od velka k malu dovodě:
Nebo jestli ty z přírodné vyťatjstolívy plané
a proti přírodě vštápenjsi v olívu dobrou,
čím více ti, jenž podle přírody jsou, všťípem
budou v olévu svoji. Nazývá proti přírodě to,
co proti obyčeji přírody jest ; ač ovšem Bůh
tvůrce veškerých věcí a vší přírody nic proti
přírodě nečiní, ješto každé věci to přirozeno
jest, co Bůh učinil, od něhož veškeren spůsob,
řád a počet přírody pochodí. Aug. contra
Faust. 1.26.c. 3. Planou olívou, víme již, roz- 

se pohanství a pohan praví se protiumí
přírodě vštípen v olívu sadovou, v církev B.,
poněvadž pohanství nemá příbuzenství s vírou
křesťanskou, aniž jaké s ní styčnosti kladné;
kmen, na němž pohan vyrostl, odcizen byl
řádu Božího, a ovšem té cizoty a odcizeno
sti a odtud i nelásky B. účastna byla každá
ratolest. Měla-li snětka vštípiti se v olívu sa
dovou, nemohlo se to státi leč spůsobem mi
mořádným, mimopřírodným a jako protipří
rodným, zázraku B. podobným. A poněvadž
se to skutečně stalo, co z toho následuje?
Ne-li to, že tím spíše, snáze a více ty rato
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Jesti, jenž podle přírody z olívy sadové vy
rostly, pro svou k ní příbuznost do ní opět
vštípenybýtimohou ? Židé totiž, jenžto skrze
úmluvu Št. Z., v níž o Kristu tolik proroctví,
tolik nástinů se nalezá, a jehož celý cíl jest
Kristus, tedy ovšem pro svou sříší B. příbuz
nost a dávnou k nípřivtělenost svoji mnohem
spíše do církve mohli přijíti, ješto ten příchod
a přechod docela příroden, přirozen, shoden
a schoden, ovšem tudy lehek jest. Leč ne
toliko možen jest návrat či obrat Zidůk při
rozené olívě, nébrž on skutečně se druhdyv
budoucnosti přihodí. A to proroctví nyní ap.
předkládá, an vece:

25. Nechci zajisté, abyste nevěděli,
bratří, tajemství toho, abyste nebyli u sebe
moudří, že slepota z částky přihodila se
Israelovi, dokavad by plnost pohanů ne
vešla 26. a tak veškeren Israel spasen
nebyl, jakož psáno jest: Přijde ze Siona
vysvoboditel a odvrátí bezbožnost od Ja
koba. 27. A to budemá snimi smlouva,
když odejmu hříchy jejich. (Jes.59, 21.)
28. Ohledem evangelia jsou sice ne
přátelé pro vás, ohledem vyvolení ale
jsou milostníci pro otce. 29. Nebo ne
lituje Bůh darů a povolání svého. 30.
Jakož zajisté druhdy vy nevěřili jste
Bohu, nyní ale milosrdenství došli jste
pro nevěrujejich, 31. tak i oni teďne
uvěřili pro naše usmilování, aby i oni
milosrdenství došli. 32. Zavřel zajisté
Bůh všechno v nevěře, aby se nade všemi
smiloval,

Proroctví o konečném obrácení se Židův
otvírá ap. rčením sobě obyčejným 6, 3.,jehož
užívá hodlaje něco nového a neznámého ohla
šovati: Nechci vás nevěděti či neznati čajem
ství onoho, že slepota částečnězastihla Israele,
ažby plnost pohanů vešla; tajemství vece t.j.
tajnou věc, radu B. dosud neznámou a ne
hlásanou, jižto B. v skutek uvésti zamyslil.
Jest to úmysl B. s lidem israelským po drahných
dobách v jistém čase, když bylo uskutečnilo
se obrácení povšechné pohanů, spasiti lid
svůj vírou v Krista. Tajemstvém to bylo, po
něvadž nikdo před zjevením toho věděti a
domysliti se nemohl, ano skryto bylo v Bohu,
lidem zhola zahaleno, ano i posavad nepo
jatno a nepostižitelno jest a rozum lidský pře
sahá. Tajemství zajisté obnáší sebou pojem
skrytosti a neznámosti a nepochopitedlnosti
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Ef. 3, 4. 9. Col. 1, 26. Směřuje pak sdě
lení se nimi tobo tajemství, jak dí, k tomu,
aby se vlastního o tom náhledu vzdali a Bohu
podrobili, či jak dísám: abyjste nebylimoudří
u sebe samých, abyste neustrnuli na tom ne-.

w4 2.
pravém domnění, jakoby Zidé veškeří již na
věky se spasením se minouti museli. Tajem
ství to samo ale má dva články, jeden o čá
stečné zarytosti, druhý o druhdějším obrá
cení celého Israela. Pravíť ap.: že s části se
slepota přihodila Israelovi, někteří zůstanou
v slepotě nevěry, zaryti ostanou v nenávisti
spásy v Kristu zjednané ; zavytost jest ta sle
pota mysli, jak Vulgáta více vykládá nežli
překládá. Zarytost ta nepotrvá věčně, nébrž
až plnost pohanů vejďedo církve, načež potom
Židé se oborem ku Kristu obrátí a tak ve
škeren Israel spasen bude. Nemíní Israelem
ap. jiných lidí, leč Israelity tělesně od Abra
hama pocházející, jak již z protivy pohané a
Israel na bíledni jest, aniž lze tu o ducho
vních Israelitech mysliti, Jak seněkterým vy
kladačům vidělo. Apoštol předpovídá, že Zidé
druhdy oborem víru v Krista přijmou, ač času
neurčuje docela.
časy před světa skončením obrácení to od
kládati, ale z v. 12. 15. viděti, že zpětného
působení obrácených oborem Zidův na pohany
očekávati a nadíti se lze ; časové ti, než doba ©
ta povšechného Židů se obrácenípřijde, slují
V písmě časové pohanů Luc. 21, 24. Podle
tradice Eliáš lid israelský v doby poslední
obrátí Just. Tryf. 49. Aug.c. d.20,29. Chrys.
Mt. 57, 1.; ostatně nemíní ap., že každýa vše
liký Žid obrátí se a žádného nevěrce nezů
stane, nébrž že národ židovský oborem a vět
šinou se k víře v Krista přidá. V ten smysl
také plnost pohanů slyšeti potřebí.

Ze tomu nejinak jest, a že vyjevení toho
tajemství se srovnává docela s písmem sv.
St. Z., toho doličuje apoštol v. 26. 2%7.zJes.
59, 20. 21., jež vede z paměti, více k smyslu
než k slovu hledě. Přijde ze Siona vysvobo
ditel a odvrátí bezbožnost Jakobovu. A tojest
má s nimi úmluva, když odejmu hříchyjejich.
Na místo ze Šióna mají LXX pro Stón a text
hebr. čte k Siónu. Leč různá ta čtení nedá
vají smyslu různého; vysvoboditel přijde k
Slónu a ze Siónu vyjde. Sión jest mu jméno
města Jerusaléma či hlavité jeho částky,která
částka často za celek se béře; samo pak
hlavné město zastoupá celý národ a smysl
jest: Z národu israelského povstane Spasitel
a odvrátí, smaže, odejme, zahladí hříchy ná
roda isr., t. j. spasí je. Spásy té se jen obrá
cením jejich ku Kristu jim dostati může,jakož
místo to prorokovo povšechně od Židů za
messiášské se považuje. Posaváde ale se to

Zdá se ovšem na poslední '
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nestalo, nezbývá tedy leč že se jistě státi
musí v budoucnosti. Ta pak jest úmluva má,
když odejmu hříchy jejich t.j. v tom záleží
úmluva má, že odejmu hříchy jejich. Nechce
určiti času, nébrž potvrditi slov předešlých,
že skutečně Bůh podle úmluvy s nimidávno
založené hříchy, nevěru a nepobožnost jejich
odejme a zahladí, ovšem pak jeobrátí; obrá
cení k víře zajisté výminku nevyhnutedlnou
záhlady hříchů činí.

Leč Pavel nespokojuje se s důvody do
sud danými, že Židům druhdy povšechné
obrácení se dostane, nébrž jiné ještě důvody
uvádí a sice v. 28. z původu Židů a v. 30.ze
zkušenosti. O prvém dí: 8 strany evangelia
jsou nepřátelé pro vás, s strany vyvolené jsou
milostnécí Boží pro otce. Ohledem evangelia
jsou, poněvadž ho nepřijali, nendvistnícíB. t.j.
Bůh jich láskou objímati nemůže ; pojem ne
návistnáktoli značí co nenáviděnec, stoje naproti
slovu milovanec ve větě následující, kde dí:
Ohledem vyvolení jsou miláčkové B. Tamto
Boží jich nenávidění a odtud pochozí poku
tování děje se pro vds t. j. k vašemu dobru,
k obrácení a spasení vašemu; avšak oni přece
k vyvolenému vd Boha národu patří a tudy
k těm, jenž k spáse Kristem zjednané přede
všemi povoláni a vyvolení jsou a proto dle
původu svého a svého od svatých patriarchů
pojití jsou milovanci B. pro ty svaté pra
otce své a pro jejich zděděné zásluhy. Bůh
zajisté národ isr. vyvolil pro zásluhy praotců,
jak pravil k Abrahamovi, že v něm budou
všechna pokolení požehnaná, poněvadž jsi
poslechl hlasu mého. Gen. 32,18. Proto vece
Deut. 4, 37. Bůh miloval otce vaše, a vyvolů
sémějejich po mich Z. 131, 10. Dan. 3, 35.
Eccli. 44, 10. přichází tážeidea zásluhy otců.

vypadli, důkaz máme v tom, že bez pykáné
jsou darové a povolání Boží. Darové či mi
lostiny, charismy, jsou zaslíbení od Boha da
rové, skutkové, průvodové a průkazové mi
losti vůbec ; část darů těch a milostí oněch
jest povolání či vyvolení. Věta obsahuje ně
jakou tajnou argumentaci, jakoby dovodil:
Jakož všickni darové, tak i dar vyvolení B.
jest u B.bez pykání, bez želení,Bůh neželí, ne
pyká toho, co přislíbil, en stojí a dostojí
slibům, přípověděm svojim, ač by člověk se
jich nehodným byl učinil, ješto není vrátký,
nébrž stálý a věčně nezměnitedlný. A ovšem
tedy nevyštěrbí ani v zámluvách svých lidu
jsr. činěných a přivede jej ku konečnému
účelu, k obrácení ku Kristu. Aniž pak ny
nější nevěra jejich tomu odporuje. Nebo praví
dále ap.: jak jste vydruhdy nevěřiliBohu, nyní
ale milosrdenství jste došlť pro jejich nevěru.
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tak ť oni nynť neuvěřili pro usmilování vaše,abyion?milosrdenstvídošli.© NevěraZidů
vyvolávala obrácení pohanů a to zas vyvolá
obrat Židů. Ve slově nevěřiti zahrnuje se
spolu neposlušnost 1, 5.; druhdy pohané ne
věřili a Boha poslušni nebyli, když ještě v
pohanství ostávali, nyné ale po obrácení se
k víře křesťanské či raději nyníza doby kře
stanské milosrdenství došli. Mřlosrdenstvído
jíti značí očividně obrácení kvíře křesťanské
a to dálo se projejich nevěru, což jak víme
značí, že nevěra Zidův dala příležitost a ná

církvi, ješto milost B. připravila sobé právě
z odporu onoho prostředek ku provedení úrad
a záměrů svojich. V dovětě obrácuje větu
předešlou a dí: Tak oni neuvěřili a sice pro
mlosrdenství vaše t. j. aby se vám za pří
činou nevěry jejich milosrdenství t. j. obrá
cení k víře, dostalo. Podle jiných (a tím smysl
nemění se) slova pro milosrdenství vaše k ná
sledující větě aby ? jim milosrdenství se do
stalo se táhnou, a ap. prý spojkupokládá za
slovy pro milosrdenství vašeči milosrdenstvím
vaším pro lepší vytknutí důrazu na slovech
těch spolehlého. Smysl: aby milosrdenstvím
vaším t. j. vám od Boha skrze povolání vás
na víru uštědřeným také on?milosrdenství do
šli a ku Kristu obrátili se. Vidouce, že po
hané spásu B. ujali, posléze usmyslíce sobě
vezmou sobě příklad váš za vzor k následo
vání. Kterakým během se to děje, že Bůh z
nevěry jednoho lidu víru a spásu druhýmustrojuje,tovykládáap.,anvece:| Zavřel
zajisté B. všechno v nevěře, aby senade všemi
smloval. Zavřel, vece (Gal. 3, 22.) v tom
smyslu, jak 1, 24.26, pravil, že B. vehříchy
vydává. Jak tam jsme viděli, že se to nemá
v ten spůsob bráti, jako by Bůh tomu byl
chtěl, aby hřešili ti, o nichž tam řeč jde, tak
ani tuto v ten smysl se nesmějí tato slova
bráti. Dopustil Bůh toho, nebránil tomu žádným
zvláštním vkročením, aby ršechno, Židé i po
hané, zůstávali po jistou dobu v nevěře či
raději, jak mář. t., vneposlušenství ; dopustil
však to ne proto, jakoby v tom liboval sobě,
nébrž poněvadž milost Boží svobody lidem
odjíti nehodlá. Při tom dopouštění ale Bůh
dle věčné moudrosti a lásky své prohlídal k
tomu, aby se nade všemi smilova!, smilování
á milosrdenství své skutkem osvědčila oslavil.
Pohanům smilování toho se již dostalo, an
ku Kristu obrácení byli; zbývá, aby také

idé téhož milosrdenství B. účastnými se
stali. Bůh pohany i Židy zůstavil následkům
neposlušnosti jejich, aby bídu svou uznavše
ohlídali se po pomoci a potěše s hůry.
Všechněm bez výjímky Bůh spásu ustrojil a

K Římanům XI, 33—36, Velebí nepostihlost rad Božích,

samo zlo připustiv svým úmyslům je v službu
podrobil. To jest ta podivná spojitost svo
bodných činů lidských s neproměnnou vůlí
Boží, která se chodem světodějstva proplítá.
Slovem všechno míní Židy a pohany vesměs
a vůbec a nechce říci, že každý, že všickni
a veškeři jednotlivci se skutečně obrátí.

Považováním tak podivného řízení B.
útroba apoštolova uchvácena a uvlečena byla
a mysl jeho pojalo náramné udivování ale i
oslavování převelebné moudrosti Boží. I vy
Jévá tuto svoji uvleklost a zachytlost a roz
nícenost následujícími slovy:

33. O hlubino bohatosti, moudrosti
a vědoucnosti B.!' Jak jsou nevyzpyta
tedlni soudovéjeho a nevystižitedlny cesty
jeho! 34. Nebo kdo. poznal smysl Páně?
Aneb kdo rádcem jeho byl? 35. Aneb
kdo. dříve dal jemu a odplaceno bude
jemu? 36. Nebo z něho a skrze něho
a v něm jsou všecky věci; jemu sláva
na věky, Amen.

To velebný ten konec, jímž ap. zavírá
své pojednávání o vyvolenía zavržení Božím,
vyvolení pohanů, zavržení Zidů. Zmožen a
sklíčen a stištěn a jako pod břemenem my
šlének klesaje neví jinak, leč velebením Boží
přemoudrosti sobě ulehčiti. Recký a 1. t. liší
se, že lat. jenom dva články v prvním verši
té závěrky Pavlovy klade, ješto ř. t.tři členy
čte; jde to odtud, že v lat. vypadla před
slovem moudrosti spojka a a tudy tři slova
hlubina, bohatosti, moudrosti v jeden pojem
splynula, jak Ef. 1, 18. spojena jsou. Lépe
jest trojí hlubinu přijímati, an P. jistě neto
liko moudrost a vědoucnost B., nébrž i milost
a milosrdenství B. velebiti zaměřil, jak v. 32.
a 35.viděti. Bohatostznačí právě tu milostivost
a milosrdnost B., pro kterou Bůh 10, 12.všechny
spasiti ustanovil, a příběhy a osudy národů
tak postíhá a spravuje, aby se všechněmspásy
dostalo; hlubina bohatostí jest nevystižitedl
nost té lásky a milostivosti Boží. Vědoucnost
a moudrost B. od různých vykladatelů různě
rozdělovány ; bez mála však jimi týž rozdíl
se projadřuje, který vynořenjest náledujícími
slovy soudové acesty, tak že mouďrost B. spa
třuje se v cestách, vědoucnost v soudech, ač
jiní rozdílu toho činiti zpěčují se. Soudové
B. pak znamenají řízení jeho, úrady, řád a
správu jeho, jížto všechny věci spravuje ak
účelu svrchovanému vede ; prostředky, jimiž
toho účelu dosahuje, vytýkají se slovem cesty,
Všechny pak ty cesty a soudy B. nevyzpytny
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a něvystihly jsou pro člověka, z nevystihlé
a nevyzpytné vědoucnosti a moudrosti B. vy
cházejíce. Nedostupnost a. nestopovanost
těch vlastností Božích P. slovy písma sv. z
paměti přitočenými doličuje, an vece: Kdožpo
znal mysl Páně? aneb kdož rádcemjemu byl?
aneb kdož dal jemu napřed, aby mu odpla
ceno bylo? Dvě věty první prohlídají k slovům
proroka Isaiáše 40, 12., věta třetí zří k Job.
41, 2. Věty dvě první nad to patří k mou
drosti a vědoucnosti B., mysi k vědoucnosti,
rada k moudrosti. Mysh B. nikdo nevystihl
aniž kdo rádcem byl jemu, aniž kdo seděl v
vadě B. a přiúčastnil se úrad Božích, abyje
byl poznal a o nichjinýmpovědíti mohl; hlu
biny B. jen Duch Boží prostoupá a prohlídá
1. Cor. 2, 7. n. Slova z Joba vzatá (41, 2.)
týkají se dohatosti či milostivosti B. a namí
tají, že nikdo se nemůže na Boha oněco do
bývati, že B. nikomu odplatou nějakou a od
fněnou povinen není, ješto nikdo se Bohu
dříve zavděčiti a dlužníkem ho sobě učiniti
nemohl. [ samy zásluhy naše jakékoli jsou
darové D. a Bůh to za zásluhy nám počítá,
co darem jeho jest, jak vece sv. Aug. serm.
10. A kdož může Bohu čím vděčitia napřed
něco dáti? Nebo, a větou tou ap. nemožnost
tu doličuje, z něho, skrze něho a vněm jsou
věct veškevy. Změho,z Boha veškery věci původ
mají, on tvůrcem a původcem veškerenstvajest.
Skrze něho, jím všecky věci bytují, trvají, u
držují se, on všecky věci řídí, spravuje aku
konečným účelům dovodí. V němvšecko svr
chovanou blaženost, cíl a konec svůj nalezá;
lépe ř. t. k němu, k Bohu co konečnému účelu |
svému všecky věci prohlídají 1. Cor. 8, 6.;
člověk bezprostředně k němutíží, ostatní tvo

121

rové mají od člověka k slávě B. přivozování
býti co od přirozeného a Bohem ustanove
ného kněze celé přírody. Všecka blaženost
tvorů v tom k Bohu postíhání se nalezá. V
členech těchto třech otcové svatí spatřují do
tčenu nejsvětější Trojici B. Rčení: Z něho
se odnáší k Otci, druhé skrze něho k Synu
(Jo. 1, 3.), třetí k němu nebov něm 0 Duchu
sv. co dokonacím principu se praví. Ačjiní
sy. otcové všechna ta rčení tři o Bohu Otci
vykládají, jednak výrokům těm třem myšlénka
o Trojici Boží za osnovu a podklad sloužila.

bokost bohatosti značí — Otce, z něhož všecko
jest, moudrost — Syna, jímž všecko jest, vě
doucnost — Ducha svatého, jenž stvořenstvo
k jednotě s Otcem a Synemvede. Vůbec vy
týkají tři věty ony, že Bůh jest počátek, pro
středek a konec života celého veškerenstva ;
a tudy sluší, aby ode všech tvorů věčnájemu
zaznívala chvála, jak to zde činí ap., an dí:
Jemu buď sláva na věky. Amen.

Tím se skonává prvá hlavitá částka,
díl dogmatický, a ap. podle obyčeje svého
přikročuje k částce mravne, kterou vezdy
s dogmatickými vývody svými spojuje, tuto
ale více než v listech jiných od části dogma
tické odrůzňuje. Avšak přece i vtéto epi
štole, jak byl v prvním dogmatickém díle
několikrát k blahomraví napomínal, tak na
obrat v částce mravné několikráte nauk dogmatickýchdotýká.© Dogmatickouosnovu
mravouky křesťanské již v prvním dile po
loživ nyní ku pojediným mravoukám pře
chází, z předeslaných pravd stěžejných vý
vodky a vývoje čině.

Hlava XII.

Předeslav 1. 2. povšechná k svatosti života
napomínání, vzbuzuje zvláště, aby co ú
dové jednoho těla podle darů sobě pro
půjčených sobě vzájemně spásy dopomá
halí 3—8.
a výminky lásky a dobrotivost, svornost,
pokoru a neodplacování se zlem za zlo
schvaluje 9—21.

1. Prosím tedy vás, bratři, pro mi
losrdenství Boží, abyste vydali tělasvá v
oběť živou, svatou, boholibou, rozumnou
službu svou. 2. A nepřipodobujte se
tomu světu, nébrž přeměnte se obnovou
smyslu svého, abyste zkusili, která jest

Napotom vyběuje povinnost

vůle Boží dobrá a líbezná a dokonalá,
3. Nebo pravím skrze milost mně da
nou všechněm, jenž jsou mezi vámi,
aby nesmýšleli výše (0 sobě) než sluší
smysliti, ale aby smýšleli ku střídmosti,
jak každému Bůh udělil míru víry. 4.
Nebo jako v jednom těle mnohé oudy
máme, všickni ale údové téhož úkonu
nemají, 5. tak mnozí jedno tělo jsme
v Kristu a jednotlivě vespolek údové.
6. Majíce pak dary rozdílné podle mi
losti dané nám, buď proroctví podle
pravidla víry, 7. buď úřad v posluho
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vání, bud kdo učí, v učení. 8. Kdo
napomíná, V napomínání, kdo uštědřuje,
ve sprostnosti, kdo předkuje, s pečlivo
stí, kdo se smiluje, s veselím.

Mravná, ježto jme se předkládati, nau
čení apoštol nepřipojuje toliko vněšně ke
předešlým naukám dogmatickým, nébrž on
je co nutné následky z nauk oněch vyvodí
a za tou příčinou užívá spojky protož aneb
čedy, kterážto se na veškerý díl dogmatický
potahuje. Ef. 4, 1. Fil. 4, 1. Kdo víru tu
ujal, jakjiap.vyložil, ten vniterně povzbuzo
vána se býti cítil, aby život naukám těm
dohodný a dochodný vedl. A pro tu nauk
dogmatických s naukami mravnými souvi
slost viděli jsme, že i v dogmatickém díle
tytýž napomínání dotýkal 6, 11. 7, 6. 8, 12.
Ješto Bůh vám nesčíslná dobrodiní v tomto
životě prokazuje, vece Zlat. (h. 20.), aspoň
nechať ta vás pohnou, abyste Bohu sloužili;
ona zajisté prosebně žádají vás, abyste nic
jich nedůstojného nečinili. Prosí ap., nevelí,
ač ovšem mohl, ale prositi volí veden lá
skou a spolu skromnotou onou, kterou jsme
na něm 1, 12. pozorovali. Ješto ale na sva
tém životě hlavitá část spásy spoléhá, tedy
prosí pro milosrdenstvé B. či jak v ř. milo
srdenstvími B. ve plr.; milosrdenstvím B. je
zapřísahá a ne jinou vlastnotou Boží, poně
vadž ku původu ctnosti všeliké prohlídá a
poněvadž o milosrdenství člověčenstvu uště
dřeném šířeji se byl rozprostraňoval. Aby
tím hlouběji vnikla prosba jeho, oslovuje je
bratři, ne po přírodě, jak všickni lidé jedno
bratrstvo činí, nébrž po obrodu, že jednoho
Boha za otce, jednu církev za matku máme,
jakož za tou příčinou se křesťané co bratří
milovali, tak že to i pohanům s podivením
bývalo. Předmět prosby jeho jest, aby po
skýtali údy své ve službu ctnosti. Užívá
při tom obrazu od obětí vzatého, jehož i
jinde Hebr. 13, 15. 1. P. 2, 5. postřeháme.
Abyste vydávali, přinášeli, poskýtali, vysta
vovali, postavovali, jak oběti se staví přede
tvář B., a tím posvěcovali, věnovali, oběto
vali, žertvovali. Ale proč praví těla svá?
Nevylučuje ducha člověkova, jenž obzvláště
se Bohu obětovati povinen jest, ale částku
klade pro celek a tělo jmenuje, poněvadž
obětování, k němuž prohlídá, těly se dálo a
poněvadž mu na mysli tanou skutkové dobří,
jež co zevnější výkony tělo pronáší. Ohle
dem na zabíjení žertvy jmenuje oběť kře
stanů živou v duchovném smysle, že skutky
živých ctností, život Kristův pronášeti má.
Svatou, vece, t, j.bezúhonnou, čistou a spolu
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Bohu oddanou a věnovanou, od obyčejů kaž
dodenních oddělenou; chce, aby křesťané
nákazy světa vystříhali se. Nemůže se za
jisté Bohu obětovatiruka, jenž krade, noha,
jenž na dvě straně kulhá, ani srdce, jenž
hněv chová, dí Zlatoúst. Přidává ještě bo
holibou co výsledek předešlých vlastností ;
neboť kde žertva jest živa, kde se živými
ctnostmi život jeví, a kde život netoliko
vněšně, bezůhonně plyne, nébrž i vnitrně k
slávě B. směřuje, tam život bohulib jest. Za
oběť, kterou se za nás vydal, žádá vzájemně
oběť od nás a sice nás samých, abychom
celý život Bohu zasvětili. Slovem dohulibá
veškery vlastnosti zahrnuje, kterýchkoli se
na oběti postihuje, aby ve všem ohledu do
konalá byla. A když oběť veškeru tu po
vahu do sebe míti bude, tehdá říci se dá,
že křesťané naskýtají Bohu rozumnou službu
či bohoslužbu svou. Rozumnou t. j. duchovní,
vniternou, netoliko vněšně přinešenou, nébrž
z útroby nejlepší vůle a dokonalého vědomí
pocházející A taková duchovní oběť jest
bohoslužba v duchu a v pravdě Jo. 4, 23.
1. Petr 2, 5. Slova ta rozumnou bohoslužbu
užívána potom v liturgii o nejsvětější oběti
Nového Zákona. A sv. Cyprian zase Neme
siána v listu těšil, že nemoha býti přítomen
bohoslužbě té rozumné v chrámě, může
ovšem sebe samého Bohu v oběť živou a
rozumnou obětovati. Zlatoúst pak vece:
Jako ten, kdo co kněz v domě Božím slouží,
všelijak se upravuje a vážnějším se stává,
tak i my máme celý život svůj slušně ustro
jovati co přísluhové a posvěcenci. To pak
se stane, když každodenně přineseš Bohu
oběť a knězem vlastního těla budeš a kně
zem ctnosti duše své. To čině přineseš Bohu
službu rozumnou.

Ve slově těla svá viděli jsme sice, že
ap. klada část místo celku také k duchu
prohlídá a slova, jichž užívá co přístavků,
ovšem svrchovaně duchovní služby postihují.
Ješto ale všeliká vněšná mravnost bez vni
terného posvěcení a boholibého upravení ce
ny žádné do sebe nemá, tedy ap. ještě dů
razněji na tu vnitrnou, boholibou povahu do
ráží, an vece: Nepřipodobujte se světu tomu,
nébrž přeměňte se obnovou mysli svojí. Zá
porně napřed vece: nesrovnávejte se se svě
tem tím, neslicujte, nepřitvařujte se kněmu,
k světu či jak vlastně ř.1 lat. t. zní, k věku
tomuto. Věkové dva se různí a rozlicují,
svět či věk ten před příchodem totiž Messi
áše a věk či svět budoucí po příchodu jeho.
Věk ten, věk či svět ten předmessianský nyní
po přijetí Messiáše přešel ve věk, ve svět
mimomessiánský, protimessiánský a značí lidi
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ty, kteří dobru se protiví a pravdě se pod
dati zpečují. Neberte na sebe povahu lidí
nevěřících, vece, lidí, jenž obroditi se nedali,
nébrž starého neopraveného, k zlému naklo
něného rázu svého přirodilého všelijak po
slušní jsou. Po větě záporné klade apoštol
větu kladnou, an dí: nébrž přeměňte se, pře
Jlicte, přelikujte, přetvořte, přeobrazujte, pře
podobte se aneb raději přeměňujte se, pře
licujte, poněvadž v času přítomném mluví a
přeměna a proměna ta ne hned, nébrž po
nenáhlu se stává. Povaha nám přirozená
ke zlu sklonná musí přejinačiti a přetvořiti
se a obnoviti se v nás povaha ta, jenž v
ráji před pádem bytovala. A tudy se ob
noviti musíme obnovou mysli, svléci staré
smýšlení, dychtění, snažení a obléci nové
smýšlení a novou snahu. Starý člověk sluje
v písmě člověk hříšný, jak se ve hříchu a
hříšné sklonnosti rodí a v bludech a pocho
tech zabředuje; nový sluje člověk milostí
Ducha sv. obrozený, k dobru klonoucí, ve
ctnostech libující sobě. Učel obnovy té jest,
abyste zkusili, postihli a ujistili se tím, co
Boží vůle jest a v ní sobě libovali a jí vše
hjak píleli. Kdo neobnovil mysli své, ten o
věcech B. i jiných s nimi souvislých a jim
příbuzných bludně tytýž soudí, aniž také k
nim nějaké libosti má. Obnovenec ale k
tomu obnoveným se býti pokládej, aby vůli
B. dokonale znal a vyplňoval; obojí slovem
zkusiti vynořuje se. Vůli B. trojím vyličuje
přímětkem, an vece, která jest vůle B. do
brá, dobrolibezná (Bohu příjemná), dokonalá.
Jest v těch třech slovech jakési stupňování,
dobrolíbezná či blaholhbá jest vyšší stupeň
dobroty a dokonalá, jak samo zřejmo, značí
nejvyšší stupeň dobré vůle. V ř. t. ti tři
přímětkové substantivně se nesou a stojí
tam: abyste zkusili, která jest vůle Boží, co
dobro, co blaholibo, co dokonalo jest; stup
ňování totéž jest a smysl nemění se, leč že
tu P. abstraktně rozvrhuje, jakou povahu
vůle Boží do sebe chová. Ostatně sv. Ign.
M. v listu k Magn. 5. povahu světa toho a
povahu člověka obrozeného přirovnává pe
nízi dvojímu, Božímu a světovému a dí, že.
každý z nich ráz svůj, své bití má.

Ode všeobecného napomenutí přechází
k napomínkám částečným a pro lepší dů
razu svým slovům udělení táhne se k apo
štolskému důstojenství svému, aby se nezdál
osvojovati sobě nadarmo nějaké moci k na
pomínání; ale i to činí skromně, nazývaje
apoštolství svoje milostí sobě od Boha ne
zaslouženě propůjčenou 1, 5. a užívaje slova
pravém pak místo velím, přikazuji a podob
ného. Obrací řeč svou ke každému, jenž
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jest u vás, aby každý napomínky jeho sobě
k mysli připouštěl; podle kontextu viděti,
že mu na mysli obzvláště tanou ti, jenž pro
milostiny aneb pro úřad v církvi postavení
vyššího došedše nějaký námětek k domýšli
vosti měli. Napomíná jich nesmýšleti výše
než sluší smysliti, nepřikládati sobě větší ce
ny, nepýchati a ovšem, což se k tomu pojí,
nepohrdati jinými a nad ně se nevypínati.
Nébrž, vece kladně, aby smýsleli' ke střídmo
myslnosti, střízlivosti, skromnosti, skromno
myslnosti, zdravomyslnosti. Slovo snvýšleti
ve druhé větě obnáší sebou spolu směr vůle,
která má prohlédati k rozumnému, zdravému,
skromnému o sobě smýšlení; spojkou ku
ten směr se označuje. V ř. t. jest pěkná
paronomasie, kteráž se i v staroslovanském
překladě ozračuje, jenž má: mudrstvovati v
čelomudrije, v naší řeči smýšleti ve (neb ke)
střízvomyslnosti. Kterak ale to smýšlení ří
diti se má a jakého má následovati pravi
dla, povídají následující slova jak každému
Bůh odměřil či uštědřil míru víry. Přesta
vením či odřaděním stojí vlastně každému,
Jak což ap. učinil pro upozornění na slovo
každý, klada na prvním je místě. Věra co
výminka a podloha milostin se tu místo
těch milostin čili darů klade, jichž v prvotné
církvi Duch svatý v hojné míře věřícím udě
loval, jak o nich místněji ap. jedná 1, Cor.
12. a 14. Jsou to proroctví, jazykové, zá
zrakové, moudrota, vědoucnost a jiné bla
hodatě. I velí ap., aby každý držel se v
mezech onoho daru, jehožto se mu dostalo,
aniž osoboval sobě něčeho, čeho mu uděleno
nebylo. Kdo na př. obdržel milostinu pro
roctví, ten prorokuj, avšak nevtírej se do
správy církve, není-li mu úřad svěřen. Nebo
jedinému Kristu všechny milosti a bez méry
dány byly, lidem v církvi ale jakýmkoli se
jistá Bohem určená méra víry t. j. milostin
uděluje.

Pavel věc tu podobenstvím od lidského
Nebo jak

v jednom těle mnoho údů máme, údové ale
ti vštckní jednostejného úkonu či díla nemají:
tak mnozí jedno -tělo jsme v Kristu a jedno
tlivě druh druha údové. Porovnání církve s
tělem i jinde ap. činí 1. Cor. 12., ano pře
vhodné jest a poměr církve k jednotliv
cům a těchto k církvi jakož i obojích ku
Kristu hlavě církve převhodně vysvětluje.
Tělo činí celek, ale má částky, údy mnohé;
každý úd ale má úkon sobě oddílný, aniž ho
zbývá a jiného osobuje sobě: Oko nežádá
uchem býti atd. I církev tělo jest a má
množství údů spojených v jednotu s Kristem ;
tedy i v církvi různé zaměstnání a rozličná
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díla a nejednostejny úkony býti povinny a
každý úřadem, postavením a darem sobě
propůjčeným se spokojiti povinen, aniž úřadu
a daru jiných lidí osobovati sobě sluší. Z
ústrojí církve se vylívá obživný vzduch a
životná krev do každého úda jejího. Leč
ap. sám ono podobenství obrací na stav cír
kve ve spůsobě napomínání přechodné čá
stice dě pak užívaje. Vazba je dosti nesnadná
a V tom ohledu rozcházejí se vykladatelé.
Nejlépe bez mála slova: Majíce pak daro
vdní, podle milosti nám dané rozličná za
předvětu, ostatek ale 6. 7. 8. za dovětu po
važovati a při dovětě ku každé částce ča
soslovo přidati přijde. Provede-li se věta
spůsobem tím, tedy zníti bude: Majíce da
rování dle uštědřené nám milosti rozličná,
tedy proroctví-li kdo obdržel, veď je podle
míry víry, správu-li (či úřad) obdržel, buď
bedliv v posluhování, učitel ve vyučování,
napomínatel v napomínání, udělovatel udě
luj V sprostnosti, představenec předkuj v
pečlivosti, slitovatel si veď s ochotou. Mi
lost jest pramen a studnice milostin či darů
a uschopnitelkyně k úřadům církevným; vy
chází pramen ten od Ducha sv. a proto 1.
Cor. 12, 3. 7. se místo milosti Duch sv. co
zdroj těch darův a úřadů klade. Kdo si
tedy osobuje více něco, než mu od milosti
Ducha sv. odměřeno, ten úřad Boží podvra
cuje. Milost Boží nadpřírodná nekazí vloh
přírodných, nébrž je zvyšuje a očisťuje a
také přírodní darové, jsou-li zasvěceni církvi,
povahu blahodarův dosahují; a proto apo
štol charismy klade spolu se vlohami a po
vahami přirozenými.

Některé dary či milostiny tu P. jako
příkladem vytýká. Proroctví jest dar vyje
vovati skryté a tajné věci, buď tajemství v
Boží bytosti, úrady a záměry Boží, vzneše
nost slávy věčné, události budoucí, tajné
úmysly lidské 1. Cor. 13, 9. 12. 14, 25.
Osvícení prorocké se dálo z nedojepí a ne
dlouho trvavši opět minulo, avšak po dobu
prorockou člověka nad obyčejný stav pově
domosti povyšovalo a vyššími náhledy obo
hacovalo. Kdo takovým darem proroctví ob
dařen jest, vece ap., má ho užívati podle
úměry víry či podle míry víry. Víra člově
kova — tedy podmětně braná co vlastnost
jeho — Jest výminka darů a milostin, a da
rové ti ve větším neb menším stupni se u
štědřují, jak kde míra víry větší neb menší
se nalezá. Chce tedy ap. říci, aby kdo pro
roctví má, v mezech těch se zdržoval, jenž
mu objemem a obstihem daru toho vvká
zány jsou, aniž přes míru a přes mezi tu
něčeho sobě osohoval. Bylo zajisté proroctví
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nestejně udělováno; víra, můžeme také říci,
jest nádoba pro ten dar a podle většího neb
menšího prostoru svého více neb méně v
sebe vnímá. Nevhodně někteří slovo víra
předmětně berou a místo úměry překládají
slovem pravidlo, jakoby smysl byl, že se
cokoli mluví prorok, má se články víry sro
vnávati. Smysl ten nedopadá ani k významu
analogte slova řeckého ani k spojitosti místa
našeho. Druhý dar jmenuje službu; ne vů
bec úřad církevný se slovem tím naznačuje,
nébrž částka jenom, poněvadž Pavel o tva
rech a oddílech mluví. Jest to jahenství či
diakonství Act. 6. ustanovené k zastávání
služby při nemocných a chudých; víme pak
z Act. 7. a 8. k., že diakonové také slovo
Boží kázali. Kdo takové služby jáhenství
dostal, ten pilen buď v posluhování a vyko
návej, co úřad ten sebou nese. Jiní přece
službou každý úřad církevní slyší, netoliko
jáhenství, nébrž i kněžství a biskupství, což
se dobře srovnává s výrokem P. 1. Cor. 12,
5., že jsou rozdílná přisluhování. Prvnější
výklad zdá se vhodnějším býti, ješto níže
o představených, o biskupech a kněžích ob
zvlášt! mluví.

Kdo učí, učitel, hleď učení. Učitelem
míní apoštol toho, jenž úředně od církve k
vyučování určen byl. I. Cor. 12, 28. Ef. 4,
11. Od proroka se líšil, že prorok nebyl zvlá
ště k vyučování zřízen, a toliko někdy a mi
mochodným učitelem na chvíli nadšenísvého
se stával; nad to prorok vyučoval jenom to,
co mu Duch sv. vnukal, učitel ale také ze
svého zkušení a umění přidával to, co se mu
zdálo k vysvětlení nauky Páně příhodno býti.
Od evangelisty se různil, že tento nebyl pro
nějakou zvláštní církev ustanoven, nébrž co
missionář po světě nauku Kristovu rozhla
šoval. Kdo napomíná, v napomínání si pilně
voď. Napomínatelem byl každý učitel a pro
rok podobně tentýž napomínáním se nesl;
nerozumí se tedy zvláštní nějaký úřad, nébrž
ap. jenom vytýká z úřadu učitelského napo
mínání zvláště, poněvadž některým z učitelů
se po přednosti daru napomínati a utěšovati
(neb obojí se slovem napomínati zapaxekei T0z
umí) dostávalo. Kdo uděluje, veprostotě uděluj.
O slovech těchto nemálo nesnáze vzniklo, zdali
se týkají zvláštních od církve ustanovených
úředníků,jimž almužnyrozdávati přišlo,aneb-li
raději o soukromém dobročinění P. tu mluví.
Ti vykladatelé, jenž za to mají, že si P. ji
stým a určitým, strohým pořádkem vedl, pro
hlédajíce, že udělovcáníklade spolu s těmi, kdo
předkují, načež jedná otěch, jenž milosrden
ství prokazují, t1 vykladatelé, díme, smyslili,
že řeč jest o osobách církevně k rozdávání
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almužny mezi chudé zřízených; načež potom
představenstvo vykládají o těch, jenž dozor
nad řádem a správou rozdávání vedou. Usta
novil tebe, píše sv. Bernard. de csid. 3, 1.
Eugeniovi p. III. Bůh, abys vydával čeledi
jeho pokrm časem svým; to jest, abys roz
děloval, ne však abys panoval. Nehledej pa
novati nade člověky, člověk jsa, aby nepano
vala nad tebou všeliká nepravost, — atd.
Avšak ap. unešen myšlénkami, neváže se na
odměřené vyčítání darův a úřadů v církvi,
ale jenom některé, více u příkladu, vynáší,
aniž soukromých darů od veřejných úřadů
různí, nébrž obojí spolu spojuje. A tudy ono
udělování lépe slyšeti o soukromém uštědřo
vání almužen a tělesných potřeb, a velí ap,
aby se uštědřování to dálo v prostotě, pří
mosti srdce, bez vedlejších úmyslů, z dobrého
srdce, toliko pro lásku B. a pro ulevení bídy
člověka. Tudy co následuje, Ado předkuje,
předkuj v pečlivosti, šířeji se bráti a před
stavení církve, biskupové a kněží se jimi roz
uměti musejí. Kdo se smilováva, čiň to sveselém.© Smilovánímrozumísepřisluhování
nemocným, ztrápeným, sklíčeným, zajatým,
nešťastným ; to káže činiti s ochotou čí sve
selím, s radostí, poněvadž služba ta bývá často
obtížna, ano protivna a odporna přinemocech
některých. I velí ap., aby to nechutenství a
ten odpor v sobě potiskali, tvářnost veselou
na se brali, ochotně se propůjčovalia všelijak
přívětivostí svou břemena bližnímu ulehčovali,
Veselého dárce miluje Bůh, 2. Cor. 9. 1.

Posud mluvilo vzájemnémv církvi zvlášt
ních darův užívání. Nyní přechází k tomu,
co se všechněch týká a čeho od každého při
jakýchkoli darech jeho se požaduje. Přede
vším jedná o lásce co vůdkyni a královně všech
ctností a vece:

9. Láska buď bez pokrytství; ne
náviďte zlého, přidržte se dobrého. 10.
Láskou bratrskou vespolek se milujte,
uctivostí se vespolek předcházejte; 11.
Vpečování neleniví, duchem buďte vroucí,
Pánu služte ; 12. nadějí se radujte, v
soužení trpělivi buďte, na modlitbě usta
viční; 13. v potřebách se svatými se
sdělujte, hostinnosti buďte pilní. 14. Do
brořečte těm, jenž vás pronásledují, do
brořečte a nezlořečte, 15. Radujte se s
radujícími, plačte s plačícími. 16. Jedno
myslni vespolek buďte, nesmýšlejte vysoko,
nébrž nízkým povolujte; nebuďte opatrni
sami u sebe. 17. Žádnému zlého za zlé
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neodplacujte, prohlédejte k dobru neo
liko před Bohem, nébrž i přede všemi
lidmi. 18. Možno-li, co na vás jest, se všemi
lidmi pokoj mějte! 19. ne sami sebe za
stávejte, nejmilejší, ale dejte místo hněvu
Božímu, nebo psáno jest: Mně pomsta,
já odplatím, praví Hospodin. 20. Ale la
ční-li nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-li,
napoj jej; nebo to čině uhlí řeřavé shrneš
na hlavu jeho. 21. Nedej se přemoci zlé
mu, nébrž přemáhej dobrým zlé.

Při těchto napomínáních všeobecných apo
štol v krátkých propověděch si vede a věty
po řecku v příčastích vyjadřuje; my jsme v
tom duchu jazyka šetříce, místo oněch par
ticipií určitého imperativu užili, a přeložili
služte místo buďte sloužící, Cožgeniu řeči naší
odporuje. Od hlavité ctnosti začíná, jak vi
díme, od lásky blíženské, a velí, aby byla
láska nelicoměrná, nepokrytská, bez pokryt
ství, nebuď na oko jenom, nébrž ze srdce
vycházej, nebuď tvárnou, napohlednou, oše
metnou, nébrž pravdivou láskou. 1. Jo. 3,
18. Nomilujme jenom slovem ajazykem, nébrž
skutkem a pravdou. Pěkně praví Origenes, že
každá láska s Bohem neshodná pokrytskou
jest; nebo, ješto Bůh nám vštípil pud lásky
k němu v srdce naše, tedy každá láska, jenž
se Boha vzdaluje, nepravdiva, licoměrna, na
pohledna a pokrytska jest.

Nenáviďte dí zlého; není dosti varovati
se ho, nébrž dlužno, zla nenáviděti, ano jak
řecké slovo zní, protiviti se zlému. Za to
ale přidržujte se dobra, přilípněte, přilněte
k němu, tak jaro kov ke kovu spájen bývá,
že v jeden celek splývají. Přechází na lásku
ku křesťanům zvlášté, kteří činí rodinu Boží
mezi sebou. 8,29. Tudydí: láskou bratrskou
vespolek se milujte, Či jak v Ť. t. srdečně, pě
stěně se kochejte co údové jedné rodiny. 1.
Thess. 4, 9. 1. Petr. 1, 22. 2.Pet. 1,7. Hebr.
13, 1. Z lásky té povstává snaženství, úctou
jiné předcházeti a když se to stává, a druh
druha v uctivosti předchází, tedy samoláska
tu horu béře a zvýšuje se. Tudy dí: Ucti
vostí se vespolek předcházejte, což nemůže se
státi, leč pokorou před jinými předchodnou,
když druh druhu předek všady dává a při
tom spolu také smýšlení takového skromného
pilen bývá, jak vece Fil. 2, 3. a druh druha
lepším býti pokládá.

V pečlivostí, horlivosti o věci dobré a
o dobra křesťanská vůbec, zvláště v plnění
povinností svojich buďte nelentvi, nebuďte ne
dbanlivi; napomenutí toto záporné P. stup
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ňuje kladným, an dí: Duchem buďte vroueni.
Smysl jest buď: Dejte se Duchem svatým
rozvroucniti k horlivosti; tak že DuchemDuch
svatý se slyší. Lépe jiní duchem rozumějí
ducha lidského, Duchem svatým naplněného
a vykládají o nadšenosti či naduchlosti po
svátné: hořte či hárejte a vřete svatou nad
šeností pro všechno dobro. V napomenutí,
co hned následuje, různočtení přichází, že
místo Pánu služte někteří rukp. ř. čtou času
služte v ten smysl, buď: příhodnosti času
šetřte a všelijak opatrně sobě při své hor
livosti veďte, aby snad nemístna jsouc více
škody než užitku nenatropila. Buď jak jiní:
Chápejte se všechněch příležitostí, abyste v.
dobru prospívali a zásluhy sobě shromáždili.
Ale větší a ráznější část rukopisů, překladové
a Otcové sv. čtou Pánu služte, a to jistě je
dině pravé čtení jest, ano to druhé povstalo
z nedobře rozluštěného zkratku ; také ap. by
nebyl užíval slova času sloužiti, kdyby bylo
opatrnosti dotčené mluviti hodlal. „Sloužiťi
Fánu sice veškery povinnosti zahrnuje, ale ap.
nechce mluviti o tom, co činiti potřebí, nébrž
kterak horlivost jeviti sluší, totiž z celé duše,
jako samému Kristu Pánu, s ohledem k němu.
Bůh sám tobě stačiti může. Lakomost by
cely svět míti chtěla, ale více jest ten, jenž
nebesa 1 zemi stvořil. Nemiluje ten choti,
jenž ji pro věno miluje; tak služ Bohu, aby
oči tvé byly ustavičně k Behu obráceny, jak

z sluhův obracují se ku pánům. Aug. na„ 55.

Což když se stává, vzniká odtud naděje
života věčného a ap. nařizuje, aby tou nadějí
se kochali: Nadějí se radujte; nebo naděje
dober nikdá nevídaných, neslýchaných a na
mysl nevstoupilých útrobu člověkaradostí na
plůuje. Ta radost pak člověku sílu dává ku
snášení veškerých protivenství, což 1 klade:
v soužené trpěliví buďte. Leč, poněvadž pro
snášení dlouhých pohrom, zármutků a sví
zelů vyšší pomoci člověku potřeba jest, tudy
napomíná: na modlitbách buďte ustaviční, 1.
Thess. 5, 17. bez přestání, vece, modlete se.
Vrací se opět k lásce blíženské, an dí: V
potřebách se svatými se sdělujte čipotřebám
Svatých obcujte, ku potřebám Svatých se při
účastněte, potřebu a nouzi bližních za vlastní
pokládejte a všelijak se jim propůjčujte. Sva
tým zove křesťany, že Bohu věnováni a k
svatosti života povolánijsou. 1,7. CČteníjedno
má památkám svatých obcujte, což buď týž
jak předešlé čtení smysl dává, buď o násle
dování příkladů světic a předků se slyší; avšak
čtení to zcela bezprůkazno jest. Ku podpo
rování lidí v potřebách patří hostinství, tudy
dí: hostinnosti pilmi buďte. Bylo jí tím více
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potřebí, an křesťané ve veřejných hospodách,
naskrze pohanských, úkoru na mravech utr
pěti mohli; nadto hostinstvím tím věc církve
svaté prospívala, ješto větší díl pocestných
byli ti, jenž víru sv. rozšiřovali. V ř. jest
hostinstvé stíhejte, všelijak křesťany pocestné
do domu svého vítejte, jim v ústrety choďte,
je zvete, ano 1 skromně přinucujte; netoliko
příležitě je přijímejte, nébrž je vyhledejte a
uhosťte u sebe.

Ale křesťanská láska nezůstává v mezech
spoluvěrců, ona se rozšiřuje také na nevěrce,
o čemž apoštol dí: Dobrořečte těm, jenž vás
pronásledují, dobrořečte a nezlořečtejim, t.j.
mějte mysl k nim laskavou a všelijak jim k
službám se povolujte. Zádá toho výrok Páně,
Mat. 5, 44.; v pronásledováních nad to je
vila se u křesťanů podobnost s Kristem, a
jimi jen se dochází věčné slávy. Jo. 15, 18.
Luk. 4, 26. Z vlastního od křesťanů pod
stoupeného pronásledování přechází Pavel ku
brání účastenství v nehodách i pohodách bli
žního, an dí: Radujte se s radujícími, plačte
s plačicími. Pláč a radost znamenají všechny
slasti a strasti lidské a obojích my coúdové
jednoho těla dobře čČitedlni býti máme. 1.
Cor. 12, 26, Upozorňuje sv. Zlatoúst, že s
plačícími plakati, bídy člověků jiných citedlen
býti, věc obyčejně netěžka a neobyčejna bývá,
že ale mnohem tíže a řídčeji člověk radost
ze štěstí jiného člověka tak cítí,jak vlastním
svým štěstím k ní vzbuzen bývá. Strast bli
žního budí soustrast, štěstí blížního budízá
visť a ovšem teprv závisti té přemožením a
z útroby své vyhostěním ono radování se S
radujícími vzniknouti může. Nekalená radost
nad blahem jiných lidí jest pravášlechetnost
či šlechetenství lásky blíženské. Jednomyslu
buďte, vece dále, a tím namítá, aby jedné
mysli, jednoho smyslu, svorni, shodni byli,
jedno srdce, jednu mysl měli, jak Act.4,32.
praví se, že prvokřesťané měli jedno srdce
a jednu duši, Fil. 4, 2. 1. Cor. 1, 9. Ješto
ale jednomyslnost pýchou, hrdostí, vypínáním
a nadýmáním se ruší, naproti tomu ale skro
mností a pokorou vzrůstá a vzkvétá, tudy ap.
dále praví: neobmýšlejte vysokých věcí, ale
názkým povolujte. Vysoké věci obmýšlí, kdo
o sobě mnoho myslí a kdo po výsotách a
blýskotách baží, toho jenom píleje, co zname
nito, slovůtno, pověstno. Apoštol velí toho
neobmýšleti, nébrž věcem nízkým povolovati,
k věcem nízkým se skláněti, jimise vésti dá
vati, jim se oddati, jimi uvlečen bývati, k
nim střepěti. Recké slovo značí uchvacovati
a značí tu přivinulost k věcem v očích svě
táků matným, nepatrným a nízkým, kterou
Kristus Pán ukázal, nepřišed v nádheře a
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slávě Otcové, nébrž podobu sluhy nase vzav,
vece Klement R. (1. Kor.16.) A proto světci
a světice zkrálovského rodu nejnižším službám
s ochotou se oddávali, v nich zalíbivše sobě.
Kdo chce býti předním, buď sluhou vaším,
jakož i Syn člověkanepřišel, aby jemu slouženo
bylo, ale aby sloužil. Mat. 20, 21.

Co dále dí: Nebuďte moudři sami u
sebe, to příbuzno jest předešlému a již 11,
25. vyloženo. Samoopatrnost, samomoudrost
jest, když člověk na svých náhledech si za
kládá, na svojich radách přestává a nanich
spoléhá, nijak od jiných napraviti sobě je ne
dada. Od sebemudří apoštol jde ku prostotě
ve zlém, an dí: Žádnémuzlo zlým neodpla
cujte, nejenom žádnému nic zlého nečiňte,
nébrž, když by vám učiněno bylo, všechen
pocit pomsty mimo sebe pouštějíce, Mat. 5,
44. 1. Petr. 3, 9. za urážku opět neurážejte,
aniž za ublížení opět ubližujte. Kdo tak činí,
ten pilen jest dobra 1 před nepřátely. A to
přivodí apoštola na všeobecnou větu: Prohlé
dejte k dobru netoliko před Bohem, ale 1 před
lidmi. Tak čte Vulgáta; řecký text podle
lepších rkp. vynechává slova netoliko před
Bohem a čte: prohlédejte k dobru přede všemi
lidmi; přídavek onen z Prov. 3, 4. 2. Cor.
8, 21. od přepisatelů sem převzat byl. Není
dosti při svém obcování toliko k Bohu a k
svědomí svému přihlédati, nébrž ohled máme
bráti také na okolí svoje, na lidi, aby sejim
námětek ku pohoršení, ač zdánlivý jenom,
nikdy nevyskýtal. Máme i tvárnosti zla se
vystříhati. 1. Cor. 10, 32. 1. Thess. 4, 12.
1. Petr. 2, 12. Svědomém Bohu, dobrou po
věstí jsme bližnímu dlužní, vece sv. Bernard.
K lidem všelijak pokojně se míti sluší,
ješto B. jest Bůh pokoje a Kristus pokoj na
svět přinesl. Ale pokoj nezávisí od nás samých,
s lidmi bouřlivými a neustále brojícími těžko
pokoje zachovávati. Proto apoštol vece: Mo
žno-li, což na vás jest, se všemi lidmíťpokoj
mějte. Lepší, statečnější jest mužtrpělivý nad
muže bojovného, a kdo vládne nad myslí
svou, statečnější jest nad dobytele měst. Pr.
10, 32. Možno-li, vece. Když ale vidíš, že
náboženství tvoje utlačeno bývá, setrvej při.
víře až k smrti, aniž výše pokládej pokoje
než pravdu. Zlatoúst. Ciň, praví též, což na
tobě jest a nedávej podnětu k různicem a
půtkám. Vida však někde pobožnosti ubližo
Vati, neceň svornosti výše než pravdu, nébrž
bojuj pro ni až do tvé smrti. Ale ani tehdá
nepodvracuj mysli svojí, aniž vichorem srdce
svého naplňuj, nébrž ostávej pokojné mysli,
avšak pravdy nikdá nezrazujíc. Kristus kníže
pokoje Is. 9, 6., jenž apoštolům pokoj zůsta
vil, Jo. 14, 27. přece v evangeliu Mat. 10,
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94. praví, že nepřišel přinést pokoje, něbrž
meč. S tím nutně souvisí následující napo
menutí: Nezastávejte sebe samých, ale dejte
místo hněvu. Nezastávejte se tuto značí ne
mstěte se, což samo sebou zřejmo jest. Místo
hněvu dávatí vykládali někteří o rozšiřování
srdce, o rozprostraňování útroby, aby nebyla
tak těsna a úzka, že by bouři hněvu v sobě
povstalého snésti neodolala. Jiní o hněvu
bližního slyší to a kladou smysl: dejte místo:
ustupte hněvu, strpte, sneste hněv a durdění
bližního. Ale obojí výklad ten není shoden
a schoden s kontextem a lépe vidí vykla
datelé, jenž o Božím hněvu vykládajíce slyší
ten výrok: Dejte místo hněvu Božímu, ne
mstěte se sami, Bohu to odporučte, očeká
vejte trpělivě, až Bůh sám pomstu vykoná,
aniž si díla Božího osobujte. Nebo psáno
jest, Deut. 32,35. Mně pomsta, já odplatím.
Dvakrát užívá na tom místě Bůh zájmena
osobného, a sobě vyhražuje právo, pomstíti
se a odplatiti. Ap. 6, 10. 1. Petr.2, 23. Kdo
mstí se, ten osobuje si právo,jež jedině Bohu
přisluší. Podle toho Rehoř Naz. když kato
líci od Ariánův utiskováni byvše napotom za
Theodosia Vel. jim stejnou měrou odpláceti
zaměřili, pravil k nim: Ne čohožádá Kristus,
aniž tak učí evangelium. To buď pomsta naše,
abychom jim dvbrem spláceli: jestliže ale pře
plývá hněv váš, tedy čiňte to, co na druhém
místě klade, a zůstavte pomstu Bohu, jenž dí:
Má pomsta jest, já odplatím.

Od té nemstivosti co záporné lásky pře
chází ap. kukladnému prokazování té lásky
křesťanské. Nébrž lační-li nepříteltvůj, nakrm
Jej; žízní-li, napoj jej. Slovama dvěma nakr
miti a napojiti vypůjčenýma z Prov. 25, 21.
zahrnují se všeckna jakákoliv dobrodiní; není
dosti toliko, neoddávati zlo zlem, potřeba také
nepříteli se v dobrém a v úsluhách propůj
čovati. A taková laskavost blahé má ná
sledky; nebo to čině uhlí řeřavé shrneš na
hlavu jeho. Slovy těmi zdálo se některým vy
kladatelům vyjádřeno býti přimnoženípomsty
Boží. Avšak proti všemu spojení a proti mra
vnosti, ano množení a přispořování trestův
a pokut DB.nemůže a nesmí býti účelemdo
bročinnosti k nepřátelům. Tudy očividněshr
novati na hlavu někoho uhli řeřavé není leč
někoho obměkčovati, roztaviti hněv jeho, nebo
k zapýření a tudy k usmyslení sobě jej při
vésti. Dí: Lásku v srdci jeho vzbudíš, a on
vida, že tobě křiv byl, oblomí se a k tobě
se přivine.

Zavírá se kapitola dvěma výrokama, zá
porným jedním, kladným druhým. Záporný
nedávej se přemáhati zlu zří k v 19.nedávej
se uvléci mstivosti, urážkou nedávej se uchvá



148

titi ke zlu, abys zlo zlem odplacoval. Msta
tedy není znakem síly ducha, nébrž nestateče
jeho a jak žaludek ten chab a slabjest,jenž
tvrdšího pokrmu zažíti nemůže, tak chaba a
slaba jest mysl, která tvrdšího slova nemůže
snášeti. Druhá kladná věta jest: Nébrž pře
máhej dobrem zlo, trpělivostí a dobrodiním
přemáhej urážky a pronásledování nepřítele,
hněv a nenávist překonej láskou a milováním.
Tím spůsobem Kristus přemohl svět; tím

Hlava

Jedná 1—7. o poslušenství k vrchnosti světské,
8— 10. znova lásku křesťanskou coplnost
zákona velebí a 11—14, napomíná skutků
temnosti se vystříhati a zdrželivosti 1stří
dmosti hleděti.

1. Každá duše mocnostem vyšším
poddána buď, nebo není mocnosti leč od
Boha, a kteréž jsou, ty od Bohazřízeny
jsou. 2. Protož, kdo se protiví mocnosti,
Božímu řízení protiví se; kteří ale pro
tiví se, sami sobě odsouzení dobývají. 5.
Nebo vrchnosti nejsou na postrach dobrého
díla, ale zlého. Chceš-li pak se nebáti
mocnosti? Dobřečiň a budeš míti chválu
z ní. 4. Boží zajisté sluhou jest, tobě
k dobru. Pakli zlé činiti budeš, boj se;
nebo ne nadarmo meč nosí. Boží zajisté
sluhou jest, mstitel ku hněvu tomu, jenž
zlé činí. 5. Pročež potřebí, abyste pod
dáni byli netoliko pro hněv, nébrž také
pro svědomí. 6. Nebo proto i daně dá
váte, služebníci zajisté Boží jsou, k témuž
sloužíce. 7. Dávejtež tedy, co jste po
vinni, komu daň, tomu daň, komu clo,
tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu
čest, tomu čest.

O podrobování se vrchnosti neměli Židé
pravého náhledu, ješto jim vadilojejich bludné
o sobě domnění, že by co národ vyvolený
samému Bohu jedině poddání býti měli, a
tudy kde mohouce vytahovali se z poslušen
ství Římanů, toliko s nevolí a nevyhnutností
jho to nesouce a všelijak je zlomiti hotovi
jsouce. Tudy za dnů posledníchneustálé kra
moly proti Rímanům v Egyptě, v Palestýné
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spůsobem křesťanství ve světě obdrželo a kře
sťan jiné potyčky podstoupá než tam při hrách
olympických, kdež vítězil ten, kdo nejvíce byl
nepříteli uškodil; v boji křesťanskémvítězem
bývá, kdo nejvíce dobra nepříteli svému u
štědřuje.

Od řádu nadzemského přechází ap. křádu
dočasnému, pozemskému, ku povinnostem ob
čanským, a doplňuje tím, co byl 12, 17.pravil,
že dobra přede všemi lidmi pilni máme býti.

XIII.

a Syrii od Židů se dály a v samém Římě
některý rok před vydáním listu našeho Zidé
Ríma pro brojivost svou prázdni býti museli
po některou dobu. Židé víru křesťanskou
přijavše nehned se myšlénky té sprostili, a
sami pohané na víru křesťanskou obrácení
mohli netěžkou měrou v témže bludu uvá
znouti. Musela tudy církev křesťanská od ta
kových nekolností vyprázněna a všeho pode
zřívání u Rímanů sproštěna býti, jakoby se
v tom náhledu s politickou povahou Židů
sjednávati hodlala a naopak okázati musela
a vyhlásiti, že se ovšem s římským státem
spojiti žadá ve vší poslušnosti a poddanosti.
Ozvláště mohla nějaká toho pochybnost za
jíti, když vrchnost sama víru a vyznavatele

i její pronásledovati se jala. Tenkrát siceještě
o skutečném křesťanů před soudy pohánění
nevíme, ale předvídati bylo, že brzy něco toho
stane se; kromé toho křesťané se Židy ma
teni a co Židé nekřestní zavinili, těmto spolu
připisováno. I bylo všelijak potřebí, aby apo

„štol poměr křesťanstva ke státní moci vůbec
v hlavitých rysech naznačil, tím více, ješto se
i sama ta duchovná Kristem zjednaná svo
boda od přepjatců a nedokřesťanů na zlobu
vykládati mohla.

Bez výjimky, každá duše, vece ap., pod
dávej se vrchnosti povýšené,která moc v rukou
skutečně má, ovšem u věcech občanských
víry se netýkajících. Act. 4, 19. 5,29. Každá
duše 2, 9. jest každý človék, křesťan jak ne
křesťan jí podrobiti se povinen jest. Důvod
toho převážný udává ap., an dí: Nebo není
vrchnosti, leč od Boha. Že vrchnost na zemi
jest, nestalo se nějakou úmluvou mezi lidmi,
ani nějakým usnešením, nébrž to se dálo a
děje Bohem, a moc vrchnosti od Boha udě
lena jest. Proto dí Tertul. Apol.: Aby cí
sařem či králem byl někdo, zapotřebí uzná
váme, a jest jím ten, jejž Bůh vyvolil, A
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právém mohu říci: císař více naším jest než
vaším, ješto od Boha našeho ustanovenjest.
Nebyla sice vrchnost tím bezprostředním spů
sobem založena jako církev; avšak nutnou
a nevyhnutelnou potřebu její Bůh [vštípil v
povahu lidskou a v řád světa tak, že bezní
člověčenstvo nemůže obstáti. Hříchem prvot
ním člověčenstvo z bezprostředné ředby Boží
vypadlo a měl-li řád nějaký udržeti se, mu
sela správa jménem Božím nastati. Jakákoli
správa ta veřejná jest, a jakoukoliv cestou
povstala, veždy původ svůj má ve vůli Boží
a v jeho řádě a ředbě, nikoli ale v pouhé
síle ani v úmluvě nějaké. Tak vůbec a od
tažitě věc má se. Ale netoliko v odtaženo
sti a vůbec a vesměs nutná potřeba vrchno
sti od Boha v přírodu lidskou vrozena a
vložena, nébrž i ve skutečnosti, vece dále
ap., vrehnosti, jenžto jsou, od Boha ustano
veny jsou. Že ten neb onen předkuje, moc
tu a tu v rukou svých má, — ačjestli právě
té vlády dosáhl — to pochodí od Boha, a
Nero, ač tyran, neměl od jinud moc svou
leč od Boha. Nepřikládejme žádnému, vece
sv. Augustin M. B. 5, 21. moci v rozdávání
království a vlády, kromě Bohu pravému,
kterýž panování zemského uděluje nábožným
j hříšníkům podle libosti své. Tudy křesťan
se netáže, jakým činem vláda, která skutečně
vládne, vlády dosáhla, nébrž přestává na tom,
že každá vrchnost skutečná od Boha jest a
všelijak té, jenž vládne, poddanstvím se pro
půjčuje ve všem, což zřejmě proti vůli Boží
nečelí. Avšak ani tehdá, když by něčeho
se žádalo od něho, Co se se zákonem Božím
potýká, nepovstává zbrojně proti vrchnosti,
nébrž Bohu příkoří poroučeje trpí, rozdíl
mezi poddanstvím a poslušenstvím čině. Mu
čeníci neposlouchali příkazů císařských v
tom, aby modlám obětovali, ale však přece
jako mučeníci umírati se nezdráhali.

Tím tedy nepraví ap., že by vrchnost
některá, jako na př. římská za Neróna, mno
hého bezpráví se nedočíněla, aniž chce tomu,
ze by Bůh zaliboval sobě v bezprávích tako
vých, ješto Sap. 6, 1. lidé Bohu ze skutků
svojich odpovídati budou. Zneužívání úřadů
všady hříchem jest, ale úřad sám jest usta
novením Božím a osoba, která zákonitě úřad
ten zastává, za osobu Bohem toho úřadu
došlou považována býti povinna. Proto v
týž smysl pravil Pán ku Pilátovi Jo. 19, 11.
Neměl bys moci nade mnou, kdyby ti nebyla
dána s hůry od Boha. Z toho následuje, že
ani zlé úřadu užívání od podrobenosti nevyjímá,jakohnedvece:© Kdoseproťiví
vrchnosti, řádu Božímu protivé se, ješto vrch
nost ustanovením Božím jest. Kdo ale řádu
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Božímu se proťiví, ti sobě odsouzení dobývají,
pokuty a tresty od Boha sobě zjednávají.
Proto dí Tertullian apol.: Včerejší jsme a na
plnili jsme všechny věcivaše, města, ostrovy,
tvrze, sněmy, ano samy ftábory: jediných vám
chrámů ponecháváme. A dídále, že by ovšem
křesťané se protiviti zdolali, ale že jim velíno
radéji umříti, než protiviti se vrchnosti.

Jedna tedy a hlavitá příčina, vrchnosti
poddánu a poslušnu býti jest, že řízením
Božím ustanoveny jsou. Druhá se klade od
ap. z dobra, k jehož uskutečnění vrchnosti
slouží. Nebo vrchnosti nejsou, vece, na po
strach skutku dobrému, nébrž zlému. Chceš-li
tedy se nebdáti vrchnosti? Dobře čiň, a budeš
míti chválu od ní. Částice nebo uvádí tou
měrou tento druhý důvod, jak táže částice
byla prvý důvod uvedla v. 1.; dílo béře se
hromadně pro objem veškerých skutků a
stojí m. osob je činících, jak bíledně se vidí.
Ustanoveny vrchnosti na postrach lidem zlým
a pro zahájení a zamezení zlých skutků je
jich a nejhorší kníže a mocnář jest lepší
než nejlepší bezvládí, v němž nikdo zlo tro
piti se nebojí. Ostatně již Tacitus pravil,
že zlých a převrácených knížat nemravy mu
síme snášeti tak jak neúrodu země, jak kru
pobití, povodně a podobné pohromy, jimž
protiviti se nelze. Tehdá císařoval Nero, a
víme, jakým mocnářem byl, ač za prvních
let ne hned zloby své celé ukazoval. Po
Jobně jinde byli vladařové nevelmi chvali
tební, ale řád vněšný přece zachovával se,
v čemž se spatřují ostatkové a trosky z oné
v ráji zašlé povodně a troskoty, jakož ten
řád veřejný a v něm zachovávaný pořádek
jest nejlepším důkazem, že nevšechen člo
věk docela zkažen a porušen byl hříchem
prvotním. Rád státný udržuje spravedlivost
a kdo dobré činí, ten nemusí se vrchnosti
báti. Tudy dí apoštol: Chceš-lt ale nebáti se,
čiň dobře a budeš měti chválu z ni. Chválu,
vece, poněvadž dobří skutkové všady chválí
se a již netrestání a beztrestnost chválou
nějakou slouti může. Žeale netřeba se báti
vlády tomu, kdo dobře činí, dokazuje ap.,
an vece: Božím zajisté sluhou jest tobě k do
bru; vycházejíc vláda a vrchnost od Boha
(v. 1.) řídí jménem Božím a jest dělníkem
a nádenníkem Božím a slouží lidem vůbec, a
tudy také křesťanům k dobru již tím vně
šným řadu zachováváním. Ale naproti tomu,
jestli zlo čínáš, boj se, nebo ne nadarmo meč
nese. Meč jest znak moci a vlády nad živo
tem a smrtí, a stojí za všelikou v státě vládu.
Ne nadarmo od Boha té moci dostala nad
životem a smrtí, ana jest mstitel k hněvut.j.
k vydání pokut tomu, kdo zlo činí, Slovo 4

9
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hněvu stojí naproti slovu k dobru a přejme
nováním klade se příčina místo účinku, jak
vyloženo. Kde mocnost či vrchnost kárá,
trestá a pokutuje, tamjako Boží spravedlnosti
ramena půjčuje, ješto moc její nevychází z
dola, z lidu, nébržs hora, od Boha. Jakožale
v tom poddaných povinnost se vyličuje, tak
neméně obraz pravé vrchnosti a závazkůje
jích vypisuje, v němž seonazhlížeti povinna..

Původ vrchnosti jest Bůh, účel její jest
Bohu za nástroj k dobru sloužiti, tedy do
bře vývodek plyne: Protož potřeba, abyste
poddání byli; aneb jak Vulgáta: Proto nutně
se poddávejte vrchnosti; čtení, co zde při
cházejí, na týž smysl vedou; nuťně, nevy
hnutně, jak Židé se podrobovali toliko pro
nezbytí Římanů. Nutnost a potřeba ta jest
vnitrná a mravná, jak ji hned opisuje zá
porně i kladně: netoliko pro hněv, t. j. pro
pomstu na nepoddanost uloženou, netoliko
z bázně a strachu nějakého před mečem,
jejž vrchnost ne nadarmo nese, nébrž pro
svědomí, proto že Bůh to přikazuje, abys
řízení Božímu, jehož služkou jest vrchnost,
se neprotivil. Pro svědomí jest tolik co 1.
Petr 2, 13. pro Pána, pro Krista, poněvadž
Pán tomu chce, to velí. Ale již sama sku
tečnost je může přesvědčiti, že mají sevrchnostipoddávati.© Daň,kteroudávají
vrchnosti, jest znamením toho, že vrchnost
moc má a že oni jí poddáni jsou. Proto,
poněvadž poddaní jste, ku potvrzení poměru
poddanosti také daň dáváte. Daň pak dá
vati povinni jsou, an úředníci vládní jsou
správcové či sluhové Boží, na to, pro to, k
témuž sloužice, či jak text řecký lépe čte, a
1 latiník slyšán býti může, o totéž pečujíce,
k témuž prohlédajíce, v témže trvajíce, té
hož pilni jsouce, téhož, totiž správy Boží
jim nařízené, toho, co v slově sluha B., správ
ce B. se obsahuje. Tu apoštol právo dává
daň vybírati a řízením Božím to praví býti,
ješto pečovati musejí o zevnější pořádek a
službě národu sepropůjčují, ovšemtedy spra
vedlivě od lidu daně žádati mohou.

Z toho již vyvodí závěrečné napome
nutí: Dávejte všem, co dlužní jste (dlužno
sti); komu daň, tomu daň, komu clo, tomu
clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, to
mu čest. Daň z věcí nemovitých a zásob a
výsad, clo z věcí movitých a z obchodu ; dázeň,
jak sluha pánu a obzvláštěotrokové majetníkům
svým; jest to přikázaná a nucená úcta; čest
k vyšším stavům a od svobodných lidí.

Od těchto zvláštních povinností ap. se
přenáší opět ke všeobecným překrásnou pře
cházkou od slova dluženství zvláštního k
dluženství všeobecnémy,

K Římanům Xlii, 8—10. Velebení lásky křesťanské.

8. Žádnému ničím dlužní nebývejte,
leč abyste se vespolek milovali, nebo
kdo miluje bližního, zákon naplnil. 9.
Nebo: Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokra
deš, nepromluvíš křivého svědectví, ne
požádáš, a jest-li které jiné přikázání,
v tomto slově se zahrnuje: Milovati
budeš bližního svého jako sebe samého,
10. Milování bližního zla nečiní. Vy
plněním tedy zákona jest milování.

Když občan povinnosti zaplatí, každému
to čím mu dlužen, dá, a všelijak závazkům
svým zadostučiní, sproštěn bývá všeho dluhu.
A k tomu nabízí apoštol: žádnému ničeho
nezůstávejte dlužní. Leč z jednoho dluhu
nikdy se nevybavíte a nevyvadíte, an vám
neustále zůstává, aniž kdy jeho prosti býti
můžete; dluh ten trvá po celý čas života,
ano po celou věčnost. A příčina věčného
trvání toho jest: kdo zajisté miluje, zákon
naplml, či raději naplňuje, ješto v ř. stojí
perfektum a nikoli aorist. Pořádkůmvrchno
stenským činíme zadost zaplacením daní a
cla; zadost činíme věřiteli dluh odvedouce;
slušnosti a zdvořilosti zadost činímeuctivost
a vlídnost prokazujíce; ale dluh lásky zů
stává nám vezdy povinností a službou z láskyprokázanou© nemůžemeseoddalšího
lásky projevování vytahovati. Blahoslavený
to dluh. Nebo 1 tuto platí slova Páně: Mno
hem blaženěji jest dáti než bráti Act. 20,
35. Kdo lásku pravou v sobě chová, tomu
láska ustavičnou jest pobudkou a pohnutkou
zákon plniti, ano on dle vůle a hotovosti
zákon naplnil takořka. "To Pavel některým
příkladem vysvětluje, an dí: Nebo: Nezcizo
ložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš kří
vého svědectví, nepožádáš a jestli jiné kterépřikázání,vtomslověsezavírá:© Milovatibudeš| bližného© svéhojakosebesamého.
Všickni, jacíkoliv předpisové, jež uvádí a
neuvádí P. (nebo uvádí jen některý příklad,
ostatní zahrnujíc slovy jest-lt které jiné při
kázáné) všickni ti příkazové obsahují se v
přikázání tom Lev. 19, 18. Budeš milovati
bližního jako sebe, Prozírá ap. jenom ku po
vinnostem lidí se týkajícím; leč by se řeklo
se sv. Augustinem, že spolu předpokládá a
nadesýlá lásku Boží (trin. 8, 8.) a ten, jenž
bližního právě a náležitě miluje, ohledem
Boha, z lásky k Bohu to činiti povinen.
Světec týž (1. Jo. 1, 7.) dí: Jednou se ti
dává krátké přikázání: Miluj a čťň co chceš,
mlčíš-li, z lásky mlč; mluvíš-l, z lásky. mluv;
napomínáš-lt, z lásky napomínej; shovíváš-l,
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z ldsky shovávej: kořenem jednání tvého buď
láska. Ovšem pak láska všeho se štítí, co
by bližnímu na statku, na cti, nevinnosti,
osobě atd. škoditi mohlo, a to jest, co ap.
za důkaz vede věty té, že všecka přikázání
zavírají se v lásce. Díť: milování blížného
nečiní zla. S povahou lásky zhola se ne
srovnává, aby něco zlého tropila a bližnímu
škodila. Proto zavírá, Flnmostzákona, doko
nání, vyplnění jest milování; an všecko, če
hokoli se v poměru k bližnímu postihovati
může, láskou se plní a koná, která jest pod
klad, kořen, osnova všech ctností.

To, k čemu ap. pobízel dosavád, nyní S
jiné strany ještě více k srdci klade, ukazujíc
na dokonání spásy, při čemž jiná opět a
zvláštní napomínání činí. Vece:

11. A to, znajíce čas, že hodina
jest, abychom ze sna procitli; nyní za
jisté bližší jest naše spása, nežli když
jsme uvěřili. 12. Noc prošla, den pak
se přiblížil; odvrzmež tedy skutky te
mnosti a oblecme se v odění světla.
13. Jako za dné poctivě choďme, ne
v hodováních a pijanstvech, ne v sou
Jožech a nestydatostech, ne v sváru a
žárlivosti, 14. nébrž oblecte se v Pána
Jesu Krista, a 0 tělo péči neveďte ku
pochotěm.

A to, ty věci předešlé čiňte tím ochot
něji — nebo prohlédá ke všem předpisům,
jež byl předeslal — vědouce již dobu, že to
tiž hodina, čas jest, bychom ze sna procitli.
Doba jest určitý čas k věci nějaké, a určení
to dále se vysvětluje, že čas jest ze snaprocitnouti,© „Snemrozumíselhostejnost,0
spanlivost duchovní, váhavost a lenivost v
dobru, hříšné se u věcech tělesných ubezpe
čení, zapomínání na Boha. Stav ten du
chovní ospalosti pominul a spása naše bližsí
jest nám nyní, než tenkráte byla, když jsmeuvěří.© Nyní,kdyžjsmejiždráhnédobyu
víře křesťanské prožili, blíže máme spasení
věčné, než když jsme víru přijali. A tudy
tím více bdíti, tím běhutěji běh života kcíli
svrchovanému vésti máme. Praví to, že lidé
po svém na víru obrácení vroucněji sobě
v dobru počínali, napotom ale nějak omdleli
a Oblevili a obleněli; chce tedy, aby pře
dešlou horlivostí se opět rozvroucněli, ano
ještě výše jí rozhárali se. Spdsa jest od
plata věčná, jenž se každému po smrti a
soudu zvláštním dostane, a zbytečen jest
výklad o povšechném soudu, ješto z 2. Thess.
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2, 2. viděti, že apoštol příchod Páně k soudu
nepokládal blízkým býti.

Nocpomenula, čas neznámosti Boží, matné,
v nicostech zachytlé mysli, stav pohanské
zašlosti, nevědomosti, nemravnosti přešel a
prošel; den pak se přiblížil, osvěta Kristem
co slunkem nás ovanula, milost jeho tmu
všelikou zapudila a dokonale nás obrodila.
Noc hluboká rozprostírala se nad pohan
stvem, přibytím Páně vzešlo světlo s hůry
Luk. 1, 78, a dníti počalo. Ač dosud po
ledne nad člověčenstvem nezavládlo a nade
mnohým národem ještě posavad čirá mhla
a tma osedá, pro nás, kteří jsme uvěřili, po
minula hodina spánku. Ač jiní noc r0z
umějí život tento všelikým pokušením pro
padlý a dnem slyší věčnou slávu v tento
smysl: Větší díl života nám odplynul a pro
bleská již záře věčného života. Ale výklad
přednější dopadnější jest I. Thess. 5, 5. 8.
Col. 1, 13. Ef. 5, 8. Z toho odvětuje: od
vrzme tedy skutky tmy, skutky zlé, Jo. 3, 19.
jenž tmy hledají, stydíce se na světlo při
jíti a jenž ze tmy, zla, zlého principu po
cházejí, v prvohříšníku ďáblu počátek vzavše;
některé skutky hned v následujícím v. vyčítá.
Oblecme se ve zbroj světla. Nedí v skutky
světla, nébrž v odění, zbroj, oruží světla, po
něvadž život nový toliko skrze veliké boje
s mocnostmi zla založiti a provésti se může;
jest zajisté život křesťana boj. Která to
zbroj jest, apoštol tu nepovídá, ale v jiných
listech se I. Thess. 5, 8. Ef. 6, 24. vyčítá
oruží to býti pancíř či brněnívíry, a lebka
naděje, pás pravdy, obuv nauka evangelia
atd. Jiným ještě obrazem apoštol objasňuje
pravdu tu, tělesnými věcmi věci duchovní
vykládaje. Kdo nekáraný život vedou, tropí
věci své za noci, I. Thess. 5, 6. za dne se
v slušnost obláčejíce.e A to apoštol obrací
na stav křesťanů nynější; ješto výhost dali
noci a ke dni dospěli, sluší na ně, skutků
noci míjeti a stříci se, Jo. 3, 20. a počestně
i poctivě a mravně sobě vésti a se chovati
tak, aby všecko jednání naše, řeči naše,
skutkové naši byli takoví, jaké sluší býti při
světle evangelia. A tu vyčítá některé věci,
jichž varovati se přijde křesťanům, poněvadž
jsou skutkové noci a tmy. Dí: Ne v hodo
vání a přjanství, totiž choďme, jich hleďme
Gal. 5, 21., ne ve smilnostech a stydkostech,
nestydatostech, ne v sváru a závisti. Vrojí
dvé to samo sebou jasné jest, aniž výkladu
potřebí má. Gal. 5. 20. Dvojí dvé prvnější
k tělu, poslední dvé k duchu vztahuje se
nejblíže, ač i ono duchu a toto tělu škodí.
Jaká hýřivost, rozinařilost a mrhavost pa
novala mezi Římany, viděti, že se počítalo*
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ke zdvořilosti, při hostinách hosti davidlem
opatřiti. Nebo po hostině se prostředku toho
užívalo. Cic. Attic. 13, 52. V hostině Pla
tonově opojenost nejednou rej vede. Alci
biades přichází podpilý s věncem břečťano
vým a fialovým, avšak znova pije přivítán
byv od hostů. Konec hostin se nejednou,
jak Cicero Ver. 5, 11. vece, bitvě podobal,
ješto někteří jak na úmor poranění se vy
nášeli, největší díl ale bez sebevědomí na
bojišti ležeti ostávali. Sv. Ambrož dí: Ro
hem víno do chřtánů pouštějí a odpočine-li
někdo a ustane-li, jest mu to zločinem, ja
koby voják opustil prápor.

Záporně namítnuv, jako mimochodem,
čeho se varovati, dokládá kladně, co činiti,
ač ihned při tom záporu užívá. Vece: Ale
oblecte se v P. Jesu Krista či Pána J. Krt
sta Obléci sílu, obléci spravedlnost značí
sílu jeviti, spravedlnost prokazovati. Obléci
Pána Ježíše Krista sluje povahu jeho při
svojiti sobě a ji všady pronášeti, aby ve

Hlava

Lidé mdlé víry strpení býti mají, samť oni
však nemají posuzovati jiných 1—6., po
něvadž 7—12. nikdo o sobě nestojí,
něébržKristu náleží. Nápotom 13—23.
napomíná k varování se dávat: pohor
šení a k šetření cízého 1 vlastního svě
domí.

1. Mdlého pak u víře přijímejte,
ne ke sporům o domněnky. 2. Nébrž
někdo věří, že může jísti všecko, kdo
ale mdlý jest, vařivo jez. 3. Ten, kdo
jí, tím kdo nejí, nepohrdej ; a kdo nejí,
toho, kdo jí, neodsuzuj; nebo Bůh jej
přijal. 4. Ty, kdož jsi, jenž soudíš ci
zého služebníka? Pánu svému stojí neb
padá ; bude pak státi, nebo mocen jest
Bůh postaviti ho. 5. Někdo rozsuzuje
mezi dnem a dnem, jiný ale soudí ka
ždý den stejným býti; každý ve svém
smyslu ujištěn buď. 6. Kdo šetří dne,
Pánu ho šetří, a. kdo jí, Pánu jí, nebo
děkuje Bohu a kdonejí, Pánu nejí a
děkuje Bohu. 7%.Zádný zajisté z nás
sobě nežije a žádný sobě neumírá. 8.
Nebo, žijeme-li, Pánu žijeme, umírá
me-li, Pánu umíráme: buďtedy žijeme,
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slovech, skutcích, myšleních našich ráz Páně
se ozračoval. Tudy má křesťan býti obra
zem a kdo naň pohlédne, má v něm tahy
obličeje Páně spatřovati. Příbuzné rčení jest:
nového člověka obléct Ef. 4, 24. Col. 3, 10.
Záporný dokladek: a nemějte péčí o pleť ku
pochotěm se váže S předchozími zápornými
větami a nabízí, pleti či tělu při hodech ne
hověti tak, aby zlé pochotě v něm vznikaly
a horu braly. Kdež se tělu víc než potřebí
jest hoví, tam povstává tělo proti duchu.
Jak sv. Augustin slovy těmi obrácen byl,
sám ve svých vyznáních k. 8, 12. vypra
vuje.

Byla ještě jiná napomenutí potřebna,
jichž vymáhalo to pohanů se Židy v jedno
tělo spojení a rozličné obojí částky o vě
cech některých, obzvláště jídlech, náhledové,
kteráž rozličnost nemálo svornosti a lásce
vadila. © tom ap. nyní jednati jme se po
vodín k tomu připomenutím o hodech před
chozím.

XIV.

buď umíráme, Páně jsme. 9. Na to
zajisté Kristus umřel a z mrtvýchvstal,
aby 1 nad mrtvými i nad živými opa
noval. 10. Ty pak, co soudíš bratra
svého? aneb ty, proč pohrdáš bratrem
svým? ovšickni zajisté staneme před
(soudnou) stolicí Kristovou. 11. Psáno
zajisté jest: Ziv jsem já, praví Pán, že
přede mnou klekati budě všeliké koleno
a každý jazyk vyznávati bude Boha.
12. Protož každý z nás za sebe počet
vydá Bohu.

Otázka o věci případné, již tu P. po
jednává, nebyla nepatrna, poněvadž jí doba
tehdejší vážnost dávala. Židé když se ku Kristu
obrátili, od narození jistým jídel rozdílům na
vykše a rozdíl ten za důležitý pokládavše ne
hned náhledů těch svojich sprostiti se uměli
nemohouce vybřednouti z obyčejů národních
ke svobodě Kristem zjednané. A ti netoliko
sami ještě rozdílu toho šetřili, nébrž i po
hany k víře obrácené k ostříhání rozdílu toho
přimívali, čeho ale tito očividně se zpečovali,
právem svobodu svou v té straně zastávajíce.
Ale pohané ti na víru obrácení svobody své
jistou měrou nadužívali a požívali těch po
krmův, jichžto sobě Židé zohavovali. Tím
vznikla a ustavičně se obnovovalanesvornost;
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1 muselo ovšem důležito a svrchovaně po
třebno býti, aby sporům těm v ústrety vyšlo
se a hádky takové aby se uklidily. To činí
apoštol, obojím, i těm u víře mdlým i těm
svobodomyslníkům, odměrné nauky dávaje.

Počíná apoštol s větou přechodné částicepakužívaje:© Mdléhopakuvířepřijímejte.
Mdlým u víře sluje, jenž rozdíl mezi jídly za
vážný držel a masa modlám obětovaného co
ohavnosti nějaké štítil se, jiné také věci Sta
rého Zákona zachovávaje. Víra u člověka má
rozličné stupně a již rozhodnější a osvíce
nější jest, již v obojí té stránce nedostatek
má nějaký a mdlobě podrobena jest. Mdloba ta
záleží právě v nerozhodnosti, zda by se člověk
mohl oprostiti od těch Starého Zákona před
pisů. Nebo o těch, jenžto rozhodně k spáse
potřebným býti kladli zachovávání dotčených
příkazů St. Z., apoštol tu nemluví; mluví
jenom o těch, jenž ve svědomí svém se roz
pakovali, ovšem více klonouce k zachování
těch příkazů, avšak přece již myšlénku o vy
zdvižení jich do mysli pojavše. Takové slabé
a mdlé křesťany velí přijímati do církve, je
za křesťany míti a S nimi co sbratry zachá
zeti, jakož i ovšem bratrskou Jáskou se jim
propůjčovati. Sv. Augustin obrátiv Fausta dří
vějšího pohana pravil v řeči svéklidu: Snad
jeho novotnost v něčem pochybuje; milujte
tím více pochybníka a láskou svou uléčte po
chybenství v srdci jeho. Ale dokládá Pavel
spůsob, jakým by jich přijímati neměli, totiž
ne ke sporům o domněnky, ve sporech do
mněnek. Domněnky jsou rozliční náhledové
o věcech nepodstatných, případných, nejet
ných, o nichž každému svobodně souditi se
dopouští. A tudy o ně sporové bývati ne
mají, nébrž každému o nich náhledu, — ač
nepotýká-li se s naukou církve a nevyštěr
buje-li — volný průchod se dávati má. Velí
ap., aby mdlého přijímali a ovšem tak, aby
nevydávali se s ním ve sporování a hádání o
ty nejetné věci, ažby z toho nedorozuměnía
pochybenství snad u víře v něm povstávaly
a on ještě více rozpakován nebyl. Tudy do
plniti se dá věta: mdlého přijímejte nedá
vajíce se uvlékati a uchvacovati ku sporům
o domněnky. Sv, Aug. prop. 78. čte v 702
souzení domněnek či v rozsuzování domněnek,
což ještě lépe k ř. slovu přiléhá a ještě pří
hodněji se spojitostí se váže :přijímejte mdlého
nedávajíce se V rozsuzování, zda vy či on 0
věcech nejetných lépe smýšlíte. Slovo du
xouis má rozličné významy, rozdíl 1. Cor.
12, 10. Hebr. 5, 4. posuzování 1. (Cor. 11,
31. pochybu 4, 23. Act. 11, 2. značíc. O
jakém souzení tu řečzabíhá, to klade ap.řka:
Někdo věří, že může jisti všecko, věří, tu víru
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má, tam ve víře dospěl a toho v nípřesvěd
čení nabyl, že může bez činění rozdílu všecky
pokrmy požívati. Mdlý u víře, jenž nedospěl
a jenž myslí a přesvědčení ná, že by se roz
dílu toho šetřiti mělo, ten, velí ap., jez ze
liny či vařivo, neb jak čte ř. t., jí vařivo
takto raději, než aby požíval masa, ježto bylo
kupováno na trhu v jatkách a snad v ně
jakou styčnost s modlami bylo přišlo a tudy
poskvrněno býti moblo. Tak druhdy — dokad
ale ještě St. Z. právem byl, — Daniel 1, 8.
12, 10. s druhy svými všeho masa a vína
zdržovati se hodlali. Mdloba ta, opětujeme, ne
povstávala z dogmatické nějaké nauky gno
stické, podle níž všeliká hmota a látka sama
o sobě zla jest,nébrž z obyčejů Starého Zá
kona, v němžto zakazovalo se požívati masa
v krvi, Lev. 17, 13. a masa modlám oběto
vaného Ex. 34, 15. a nad to rozdíl mezi či
stými a nečistými pokrmy přísně přikázán
byl; takovému výkladu všecko v naší kapi
tole odporuje, aniž by byl apoštol tak mírně
s nimi nakládal. J. Tim, 4, 1. 5. Pokládati
také musíme, že počet jejich velik nebyl, po
něvadž Pavel o nich co malé stránce jenom
mluví. Očividně o církevních postech a zdr
žováních tu řeči není, an zákaz církevní ne
spolehá na rozdílu čistých a nečistých po
krmů, nébrž na cvičení se v poslušnosti a
sebemrtvení a tedy v oboru docela mravném
a duchovném se pohybuje.

Ale když tak jedenjí, druhý téhož se zdržu
je, aby přitom láska obstála, potřebnobylo na
pomenutí: Kdo jí, nepohrdej tím, kdo nejí, a
kdo nejí, neposuzuj toho, kdo jí bez rozdílu
všecky pokrmy. Vzájemně se vespolek sná
šeti a druh s druhem shovívati mají, nebo
— udává toho důvod -—-Bůh přijal jej, i
tohoto i onoho přijal do církve a oběma se
propůjčuje, tedy obůj má právo v církvi trpín
býti. Z obojích oněch křesťanů se ti zdržo
vatelé od jistých pokrmův málo od posuzo
vání zdržovali. A tudy k nim obrací se ap.:
Ty kdož jsi, jenž soudíš cízéhosluhu ? Podobně
dorážel 9, 20. Cizý sluha jest člověk křesťan
každý, jsa sluhou Božím či raději, jak toho
spojitost vymáhá, Kristovým v.6,8.; poněvadž
pak tobě ciz jest, tedy svému Pánu jenom
stojí a padá. Všeliký soud o němnáleží Pánu,
aniž tobě patří, do toho se másti: podobně
jak cizý člověk neosobuje sobě práva žád
ného nad cizým otrokem či služebníkem.Jiní
vykládají stojí a padá o povinnosti, opravém
životě křesťanském, a výklad ten místnějším
jest; oni mdlí vírou za to měli, že ti, jenž
jinak smýšlejí o věcech nejetných, v nebez
pečenství se vydávají od víry odpadnouti. Tomu
odpírá Pav. an vece: ostojí pak; nevyštěrbí
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u víře, neodšine se od pravdy. „Vedumocen
jest Bůh ustaviti jej, utvrditi u víře, nedati
mu padnouti. A tudy ovšem ty soudu svého
se utajiti máš.

To o jedné stránce domněnek; přistu
puje nyní ke druhé, an dí: Jedem rozsuzuje
mezi dnem a dnem, drží, cení den nad den,
jiný soudí každý den stejným býti. Jedná se
tu ozachovávání neb nezachovávání židovských
svátků, sobot, novoměsíců. A tu někteří vá
žili jeden den výše než druhý rozdělujíce svá
tečné od nesvátečných,ješto jiní soudili každý
den stejným býti, nepředkládajíce jeden nad
druhý. Židé cenili svátky své, jichžto před
přijetím víry šetřili, také nyní po přijetí víry
křesťanské výše než dny jiné, vsáklého zvyku
zbaviti se nemohouce, křesťanéz pohanů pošlí
každý den stejným býti soudili V životě
veřejném musely z toho nesnáze a nedověc
nosti povstávati. Pavel neruší ani tém, ani
oněm svobody, nébrž té i oné stránceji pro
půjčuje, an dí: Každý vesvémsmyslu oplývej,
v náhledu svém ujištěn buď t. j. podle nej
lepšího vědomí a svědomí svého konej. Roz
díl ten, zachovávati svátky ty a jich neza
chovávati, obstáti může, jestli jenom každá
stránka svědomím se řídí a stránky druhé
neposuzuje. Reč činí ap. o svátcích St. Z.,
Novým Zákonem zrušených a nyní jižneplat
ných, jež ale Zidé obrácenci na víru Kr.za
chováváli a zachovávati mohli, dokud nemy
sleli, zachovávání to k spasení potřebným
býti. Dovolovalo se Zidům v církvi to činiti,
ano sami apoštolé živouce mezi Židy to či
pili, jak to ozvláště o Jakobu ap. menším
průvodno jest, aby, jak se říká, synagóga po
hřebena byla a nezdála se úkora nějaká Sta
rému stávati se Zákonu, kdyby náhle a na
jednou všecka zřízení jeho přetržena byla.
Sama příroda nenáhlého zanikání starých řádů
a postoupného zavládání řádů nových žádá,
ješto všeliký skok s prospěchem nebývá. Chva
litebně se v tom zachoval Alcibiades, jeden
z mučnů lugdunských Eus. h. e. 5, 3., jenž
strohý a velepřísný život vedl, jediného chleba
a vody jen požívaje. Když ale do žaláře při
šed téhož spůsobu života se držeti chtěl, stal
se jiným křesťanům v žaláři pohoršením, čehož
dozvěděv se nápotom, bez rozdílu všechněch
pokrmů požíval. O křesťanských v církvi
ustanovených svátcích se nemluví. Slova každý
svým smyslem, náhledem svým ujištěn buď, ne
dávají svobody, o podstatných věcech buďtak
buď jinak věřiti; apoštol o nepodstatných, ne
jetných a případných toliko mluví. Jak o ta
kových věcech souditi náleží, učí P.: Kdo
šetří dne, den světí a slaví, Pánu jej světí,
ho šetří, činí to tím úmyslem,aby Bohu slou
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žil. Kdo jí, t. j. kdo žádného rozdílu mezi
pokrmy nešetří, Pánu jí, k jeho cti to činí,
za to maje, že svobody propůjčené člověčen
stvu dobře užíti může. Podobně kdo nejí
těch jídel, jichž Židé se zdržovali, Pánu nejí,
ohledem Pána to činí, za to maje, že ovšem
návykům svojim volně povolovati může,ješto
i Kristus Zákon Starý zachovával. Obojí stejné
právo má, poněvadž obojí činí to ke cti Páně,
obojí díky vzdává Bohu 1. Cor. 12, 31. Vi
děti, že při jídle modlívali se prvokřesťané,
jak ovšem jinak očekávati nelze. Posvěcovali
tím jídla svého a činili, co 1. Cor. 10, 31.
velí týž ap. „Buď jíte, buď pijete, nebo jinou
věv činíte, vše k slávě Boží činte. A jak v
tomto výroku svém Korintským daném od
ozvláštních poměrů ke všeobecnému se po
výšuje, podobně 1 tu postoupá, an dále ve
směs dí, k dokázání toho, že jinak zachová
vati se nelze: Neb mikdo z nds sobě nežije,
mkdo sobě nemře; žijeme-li, zajisté Pánu ži
jeme, umáráme-li, Panu umíráme; buď tedy
žijeme, buď uměráme, Páně jsme. Sobě žíti
jest v sobě se sobiti, o své jediné vůli bez
ohledu k Bohu a Kristu žíti, vůli svou zá
konem svým pokládati, a čest, slávu a blaho
své za jediný účel života držeti. Život ten
odporuje poměru človéka co tvora a vykou
pence a tudy pravý křesťan poměru tomu S
radostí povoluje a Fánu žije, o slávu jeho pe
čuje, k jeho vůli neustále zří, jemu se bez
výminečně oddává. Když umíráme, nestáváme
se neodvislými od Krista, nébrž jemu ovšem
patříme a umíráme Pánu. A to obojí shr
nuje P. v jeden celek, andí: Buďžijeme,buď
umíráme, Páně jsme, na tomtoina onomsvětě
veždy Kristu Pánu přináležeti budeme. A to
právem, ješto Kristus vládu nad námi pro zá
sluhy své, jež o nás sobě dobyl, spravedlivě
ovšem 1 k jedinému spasení našemu drží. A to
jest, co hned v9.v.vece: Proto zajistéKristus
umřelaz mrtvýchvstal, aby tnad mrtvými inad
živými panoval. Jest tu něcorůznočtení, avšak
se netýkají smyslu a tudy jich pomíjíme. Kri
stus za nás umřel a dostihl tím vlády nad
veškerenstvem, Fil. 2, 8. nn. a vládu tu ujal
po svém vzkříšení z mrtvých. Mt. 28, 18.1.
Petr. 1, 18. nn. Rozumí se ujal vládua pan
ství podle člověčenství, ješto podle božství
vládu tu odvěčně držel. VWpanování tom
Páně se spolu zavírá moc soudná, an Otec
jemu veškeren soud odevzdal. Jo. 5, 29.

A proto nemístno jest všeliké posuzo
vání bližního pro ty některé odchodnosti ode
zvyku tobě obyčejného, jak hned vece přísně
na posuzovatele takové dorývaje: Ty pak co
soudíš bratrasvého? Anebtypročpohrdášbra
trem svým? všřekní zajisté staneme před stolicí
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Kristovou. Rozumí se Ty, jenž rozdílu mezi
dny a pokrmy šetříš, proč odsuzuješ bratra,
jenž toho nerozeznává? A ty, jenž vesměs
všech těch rozdílů nezachováváš, proč zhrdáš
bratrem mdlým, jenž ty věci zachovává ? Ne
máš toho sobě osobovati, ješto jeden jest
soudce ; nebo všickní staneme, postaveni bu
deme, státi budeme před soudnou stolicíKri
stovou. Act. 10, 42. Stolicí, sudištěm, lešením
zvýšeným praví, bera obraz od soudců lid
ských, kdež soudce na vyšším sedadle osedá,
díl pro lepší poznání a lehčí soudů svých
ohlášení, díl pro oznak veleby a moci své
soudné. Toho potvrzuje výrokem vzatým z
Is. 45, 23. z paměti uvedeným: Psáno za
Jisté: Ziv jsem jd, praví Hospodin, žepoklekne
přede mnou všeliké koleno a všelikýjazyk vy
zná Boha. Ziv jsem jest tolik co: Jak živ
jsem, sám sebou přísahám, žepoklekne, skloní,
shýbne se všelčké koleno přede mnou, mne co
Pána a vládce podnikne a každýjazyk vyzná
Boha, uzná mne Krista tím býti, čím jsem,
Synem Božím a Bohem. Aneb jak ř. t. má,
vyzná Bohu, své skutky vyzná Kristu soudci.
A tudy jemu počet ze skutků svojich sklá
dati a soudjeho podstoupati bude; všeobecné
uznání svrchovanosti Kristovy zahrnuje u
znání právomocnosti jeho. A to jest, co ap.vyvodí,anvece:© Protožkaždýznásvydá
za sebe počet Bohu; Bohu, a tudy némáš ty
práva nad ním si soudu osobovati. Za sebe,
a tudy zbytečno a nemístno jest soud nad
jinými vynášeti, místněji však k soběpřihlé
dati, aby ty sám před soudištěm Kristovým
ostáti mohl. S tím přechází P.k druhéčástce
hlavy, ku dávání výstrahy před pohoršováním
mdlých bratrů.

13. Nesuďmež tedy více druh druha,
ale to suďte raději, abyste nekladli ú
razu bratrovi aneb pohoršení. 14. Vím
a ujištěn jsem o Pánu Ježíši, že nic ne
čisto není od sebe, leč tomu, kdo se
domnívá něco nečisto býti, tomu nečisto
jest. 15, Nebo pro pokrm-li se bratr
tvůj zarmucuje, již podle lásky nechodíš;
pokrmem svým toho nezahubuj, za kte
rého Kristus umřel. 16. Nebuďtedy po
roucháno dobro naše. 17. Nebo není
království Boží pokrm a nápoj, nébrž
spravedlnost a pokoj a radost v Duchu
svatém. 18. Nebo kdo v tom slouží Kri
stu, jest Bohu lib a příjemen lidem. 19.
Protož, co ku pokoji jest, stíhejme, a co
ku vzdělání bývá, toho vespolek. ostří
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20. Pro pokrm nekaz díla Bo
žího. Všecko sice je čisto, ale zlo jest
člověku, jenžto S pohoršením jí. 21.
Dobře jest nejísti masa a nepíti vína,
aniž čehokoli, na čem se bratr tvůj u
ráží aneb horší anebo mdlí. 22, Ty víru
máš? U sebe samého ji měj před Bohem:
blažen, kdo neodsuzuje sebe samého v
tom, co za dobré má. 23. Kdo ale roz
díl činí, jí-li, odsouzen jest, poněvadž
nečiní z víry. Všecko pak co nejde z
víry, hřích jest.

hejme,

Po tolika uvedených o neslušnosti po
suzování důvodech ap. právem zavírá: Nepo
suzujmež tedy se vespolek, druh druhu té svo
body přejme, která mu v církvi ujištěna jest.
A odtud již k nové stránce přechází, pře
vtipným obratem téhožslova v jiném smyslu
užívaje: Ale to usuzujte, uložte, o to se za
sazujte, ukládejte raději, abyste nekladli ú
razu bratrovi aneb pohoršení. Mají tam smě
řovati, to za pravidlo ujímati, v tom úsudku,
rozsudku státi, aby nekladli úrazu, aby ne
činili toho, čím by kdo se urážel, čím by k
nevoli a potupám a hanám přiveden byl;
ovšem pak se varovati velí tím pohoršení co
vyššího stupně úrazu, jímž bližní na rozpaky
přichází, v přesvědčení svém se viklá a k
činům přesvědčení svému odporným pobu
zován bývá. Tak se tuto liší slova ta, ač ap.
rozdílu toho nešetří všady jinde.

A tu již přistoupá blíže ku pojednání
svému a přede vším slavně předkládá pravý o
rozdílu v jídle činěném náhled od Krista P.
čerpaný. Vém a přesvědčen jsem Kristem F.,
v Kristu; vém, vece, nedí: domnívám Se, ani
nedí věřím, nébrž vím co pravdu neomylnou
a nevyvratnou, ano dokládá pro silnější výtku
své ujištěnosti: přesvědčen jsem, a to pře
svědčením vzatým ne od lidí, nébrž od Krista.
Mat. 15, 11. Prohlédá k slovům věřitt v. 2.
a réru máti v. 22. Přesvědčen jest, žentc nené
nečisto, nic ze tvorů ku požívání Bohem ur
čených ; místo nečisto jest v Ť. t. obecno, t.j.
od obyčejů pohanských neodděleno, neodlou
čeno, nevyvoleno, nesvato t. j. nečisto. S vy
koupením lidstva vyhovělo se také záměrům,
pro které Starý Zákon rozdíl uvedl mezi či
stými a nečistými pokrmy a nyní se v Z.
Novém všechno úmyslem měřítoho, jenž věcí
těch neb oněch užívá. To apoštolovi jisto
jest z poučení Páně a z ustavičného S ním
spojení. Samo sebou nit není nečisto, z pří
rody totiž. Pokrmové někteří Židům zaká
zaní a od jiných jídaní nebyli oněm proto



136

zakázáni, že by původ zlý a přírodu či po
vahu zlou měli, nébrž příčiny toho byly sym
bolické, mravné a typické. Avšak kladevy
jímku:
nečisto býti, tomu nečistojest. Výjimkou touto
Pavel bytosti a podstatě věci naproti staví
náhled a představu o ní podnětnou.
noví apoštol důležitou mravnou pravdu : kdo
se domnívá něco nečistým býti, tomu to ne
čistým jest, a ten se poskvrnuje, nepak při
rozeně od věci, jak se některým vidělo, nébrž
od svého svědomí, poněvadž proti svědomía
přesvědčení svému jedná. A tedy potřeba i
toho, co dovoleno jest, zdržovati se pro svě
domí druha a pro nekladení mu žádného ú
razu a pohoršení. Toho vymáhá láska. Nebo
pro pokrm-li se bratr tvůj zarmucuje, vida
tebe požívati věci, kterou sobě ohaví, jestli
mysl jeho tím viklá se a rozpakuje a úhonu
béře; zarmucováním se urážka i pohoršení
obsahuje. Avšak vece zarmucuje, aby ukázal,
že ani zarmucovati bratra, tím méně pohor
šovati se hemá. Vidíš, vece Zlatoúst, jak
mdlého vírou sobě příbuzným a přítulným činí,
ukazujíc oň takovou péči míti, že ho ani za
rmucovati nedovoluje. Pokrmem-li. se bratr
tvůj zarmucuje, tedy již nechodíš podle lásky,
o níž pravil, že vrch a plnost zákona jest,
13, 10. Lásku, svrchovanou ctnost urážíš a
rušíš; ano mnohem hůře si počínáš, ješťo
hubíš, v záhubu přivodíš Bratra svéhotím po
horšením svojím, poněvadž urážeje se a tím
k hříchu ano k odpadu od víry uveden bý
vaje o spásu duše své přichází. A přece Kri
stus za něho umřel, toli trudů, han, potup,
bolestí proň podstoupil, an ty ani pokrmíčku
sobě z lásky k němu odepříti nevolíš. Pro
tiklad důrazný a ovšem spůsobný srdcem za
třásti těch svobodců, jichžto se to týkalo.
Myšlénku tu pak vynáší spůsobem napome
nutí: Nezatracuj, nepřivozuj k záhubě po
krmem svým toho, pro něhož Kristus umřel,
1. Cor. 8, 11. A ovšem tedy zdržuj se ra
ději těch věcí, kteréž bližnímu tvému s po
horšením jsou.

Netoliko ale pohoršlivo bylo to počínání,
nébrž vedlo i k rouhání a potupám, či k
úsudkům rouhavým o dobru křesťanů. Co by
tím dobrem mělo rozuměti se, neshodují se
vykladatelé. Mnozí slyší to onáboženství kře
sťanském a porouchání berou tu o rouhání
se od pohanů a Židů nevěrců, kteří vidouce
rozštěpy a rozkoly mezi křesťany vlásti, zlé
o víře té domnění přibírali. Avšak lépe jiní
ohledem 1. Cor. 10, 29. 30. dobrem slyší
svobodu tu křesťanskou, podle kteréžto roz
díl ten v St. Z. bývalý mezi jídly a jídly plat
nosti své docela pozbyl; v porouhání se dá

leč jedině tomu, kdo se domnívá to
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vala svoboda ta, když plným jí užíváním ná
mětek dán byl slabomyslným, že o té svo
bodě co o nějaké bezbožnosti a nekáranosti
zle soudili a na ni se potrhovali, a že roz
trušovali, jakoby v N. Z. plná svoboda la
bužnosti se otvírala. A to jest, co dí: Ne
buď dobro naše (Ť. vaše) v porouhání dáno.
Aniž také to k jiným schylování se a to pro
lásku k jiným svobody se vzdání s nějakou
duchovní škodou spojeno a obtížno jest. Ne
bo, dí, nené království Boží jídlo a pití,
nébrž spravedlnost a pokoj a radost vDuchu
svatém. Královstvím B. se neslyší tuto věčná
sláva, nébrž kralování Boží v útrobách lid
ských, život církvi co pravému království
Božímu příměrný a shodný; smysl: Pravý
křesťanský život či idea a pojem tohoto ži
vota nenese toho sebou, aby křesťan sku
tečně svobody té užíval, nébrž kdo se svo
body té odříká pro zachování lásky a ne
dání úrazu bližnímu, ten neméně pravým
údem víry křesťanské či království Božího
jest, jehož bytost nezáleží v pití a nepití,
jedění a nejedění. Fokrm nás nečiní vzácny
Bohu, aniž nám čeho přibude, jísti-li budeme,
amž čeho ubude, jísti-li nebudeme, vece 1.
Cor. 8, 8. t. na vzácnosti před Bohem a
na ctnosti; užíváním neb neužíváním té
svobody ani přírostu nenabudeme, ani úbytu
neutrpíme. Bytnost a podstata křesťanství
záleží ve věcech docela jiných, ve spravedli
vosti, t. j. snažení se o pravou ctnost, 0 vy
plňování příkazů Božích, v pokoji s bližním
a tudy v zachování svornosti a v snažení se
všemu vyhýbati, čím by pokoj ten přerušen
býti mohl; a v radosti Ducha svatéhot.j. ra
dosti, jejíž původ jest Duch svatý. Radost
ta jest bodrost a jasnost mysli ničím zka
Jiti se nedávající a z lásky k Bohu vše
podstoupající ochotně. Ta radostivost du
cha se odlívá v obcování na bližního a vše
lijak blahodějně na něho působí. Kdo v tom,
v těchto třech věcech, spravedlnosti, pokoji,
radosti Ducha sv. slouží Kristu, ten Bohu
mil a lidem příjemen jest. Bohu, že ctnostmi
těmi v sobě království B. utvrzuje, lidem,
poněvadž ku svornosti prohlédá.

Z předeslaných nauk tu daných apoštol
nyní dvojí vývodek činí, ješto byl o dvojí
věci mluvil: Fostihujme tedy toho, co ku po
koji jest a co ku vzdělání slouží, toho ostří
hejme; posledních slov toho ostříhejme, nečte
řecký text, nébrž slovo ku vzdělání váže se
slovem. postihujme, což ale nemění smyslu,
jak na oce jest. Vzdělání, ubudování jest
napomáhání a zvelebování nábožnosti a mra
vnosti; obraz vzat od stavby, ježto se vzdě
lává a buduje, an život křesťanský se při
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podobňuje domu a věži. Mt. 7, 24. Luk.
14, 28. Cokoli slouží k tomu, aby bližní v
svatosti života prospíval, to jej vzdělává a
buduje a k tomu ap. nabízí, jak kladně v
tom v., tak i záporně ve v. nn. Neruš pro
pokrm dála Božího, stavby, budovy Boží, již
Bůh v útrobě bratra tvého vystavěl, neo
bořuj a nepodvracuj bratra tvého pohoršo
váním, na zkázu neuvozuj a 0 Spásu nepři
pravuj. Dílem Božímjest ta stavba B., o níž
předešlo 1. Cor. 3, 12. a rozbouráném slyší
se zkáza mravná a připravení o spásu. Co
člověk dobrého činí a čím k spáse dospívá,
jest dílo Boží Ef. 2,10. Boží dílo jsme stvo
ření jsouce ke skutkům dobrým. A tu pro
hlubší do útrob napomínek svých vniknutí
opětuje, co 14. pravil, ale jiným spůsobem
to pronáší: Všecko zajisté čísto jest, od při
rozenosti totiž v. 14.; ap. 0 pokrmech mluví,
avšak zlo člověku,jenž s pohoršenémjí; ta
táž věc v sobě bytedlně dobrá stává se zlou,
když ji člověk proti lásce a s pohoršením
bližního užívá. Nebo 1. Cor. 8, 10. vida
tebe při hostině modlářské utrpí to, že sklo
něn bude jísti, čeho požívati za hřích po
kládá a tudy jednati proti svědomí a hřešiti
zaveden bude. Ale naproti tomu, jak hned
apoštol vece, dobro jest pro uvarování úrazu,
netoliko toho, co se zákonem. zapovídá,
bližnímu nečiniti, nébrž i toho, co se záko
nem dovoluje, pro uvarování toho úrazu se
zdržovati.
vína, amiž čehokoli požívatií a se podjímati,
na čem se bratr tvůj uráží, horší nebo mdli.
Mdleti v. 1. u víře patří ku poznání, urážeti
a horšiti se k mravnosti.

Ale mohl svobodec apoštolovi říci: Já
o věci té jsem toho přesvědčení, té uvěře
nosti, té víry a toho ujištění nabyl, že všeho
požívati mohu a tudy musím podle svého
přesvědčení jednati. Na tu námitku béře ap.
ohled a smítá ji tudíž, an dí: Ty vérumáš?
Máš tu uvěřenost, tu přesvědčenost, tu uji
štěnost, že všech pokrmův můžeš požívati,
že žáden pokrm nečist není; víra klade se
naproti rozpakování se v. 23. Měj ji u sebe,
měj ji pro sebe, aniž ji užívej naproti mdlým
vírou; před Bohem ji měj, jehož co soudce
smýšlení a jednání svého podnikneš..Blaho

slaven Jest, kdo neodsuzuje sebe v tom, coschvaluje, t. j. blažen, komu svědomí ničeho
nevyčítá v chování, jelikož přesvědčen jest,
že dobro chce i činí, kdo nikdy proti pře

Dobro jest nejísti masa a nepiti
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svědčení svému nejedná. Schvalovati, obli
bovati jest vyvolovati při svém jednání. Opak
toho v n. verši apoštoj klade: Kdo však
rozeznává, rozsuzuje, rozdíl činí mezi pokrmy
čistými a nečistými a domnívá se, že někte
rých požívati hříšno jest, aneb kdo pochy
buje, se rozpakuje, zdali by to hříchem
nebylo, ale přes to všechno přece jí, ten od
souzen jest, zatracen jest. Nedí zatracen
bude, nébrž jest, jak Jo. 3, 18. na osvěd
čení, že takové jednání zátratu sebou ob
náší a nad takovým jednatelem zátrata již
napřed vyřknuta jest. Proč tomu tak a ne
jinak jest, toho důvod uvádí: že ne z víry,
z ujištěnosti, přesvědčenosti se to děje, že
jednání to proti svědomí čelí. A to nyní
přenáší na všeobecné pravidlo: Všecko, co
není z véry, Conení z přesvědčení, Aříchjest ;
netoliko to, co přesvědčení tomu se protiví,
nébrž i všeliké pochybování a rozpakování
se nad dovoleností skutku nějakého, když
se přece skutek ten provádí, hříchem jest.
Jestliže svědomí člověka něco, co v sobě
hříchem není, na jisto za hřích klade, a člo
věk ten přece činí věc tu, kterou za hřích
má, ovšem hřeší, maje vůli hříšnou věc vy
konati, praví Tomáš Ag. Někteří slovo věru
brali objektivně o víře křesťanské a dovo
dih odtud, že všickni skutkové pohanů pouhý
a čirý jsou hřích; leč apoštol nemá činiti S
nevěrci a s pohany, nébrž s křesťany neu
stálými a v některých věcech rozpačitými.
Víra ta není leč přesvědčení, to co samo
slovo řecké ziorw původem značí od slova
neberou přesvědčenbýti, pocházejíc. Ostatně
bohoslovci odtud učí, že člověk i bludného
svědomí následovati povinen, ač nemohl li
dříve bludu svého zbaven býti.

Někteří rkp. kladou sem doxologii 16,
25—27. Dálo se to, že ta krásná slova
vypustiti se při veřejném čtení neměla, ač
kapitola šestnáctá, téměř pouhá jména ob
sahujíc, vynechávala se. Na konci patnácté
kapitoly ji čísti a položiti zdálo se nemístno,
poněvadž hlava ta sama s podobnou doxo
logií zavírá. Tak přišli ti tři veršové na
to místo v exemplárech pro veřejné čtení

| určených. Ale v jiných rkp. na svém místě
| 16, 25—27. se ponechávají.

Nedokončil ale apoštol napomínání svo
jich o zachovávání se ke mdlým u víře. Dá
lejšek naučení jeho nese
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Hlava XV.

Napoměná ke shovívání se mdlými u víře
1—4, podle příkladu Kristova lásku
společnou jim schvaluje. 5—13. Omlou
vá se, proč Římanůmlist napsal, 14—21,
a připovídá k nim brzo přijdi 22—39.

1. Dlužni pak jsme my silnější,
křehkosti slabých snášeti a ne sobě se
líbit. 2. Každý z vás bližnímu svému
zalibuj se k dobru, ku vzdělání. 3.
Nebo Kristus ne sám sobě se zaliboval,
nébrž jako psáno jest (Z. 68, 10.) ha
noby hanějících Tebe připadly na mne. 4.
Cokoli zajisté napsáno jest, k naší nauce
napsáno jest, abychom skrze trpělivost
a potěchu písem naději měli. 5. Bůh
pak trpělivosti a potěchy dej vám je
dnostejně smýšleti vespolek podle Jesu
Krista, 6. abyste jednomyslně jedněmi
ústy velebili Boha a Otce Pána našeho
Jesu Krista. 7%.Pročež přijímejte se
vespolek, jakož i Kristus přijal vás ke
cti Boží. 8. Nebo pravím, že Kristus
Ježíš služebníkem byl obřízky pro pravdu
Boží ku potvrzení slibů otcovských, 9.
pohané ale pro milosrdenství velebí Boha,
jakož psáno jest (Z. 17, 50.): Protož
vyznávati budu Tebe mezi národy, Ho
spodine, a jménu Tvému prozpěvovati.
10. A opět dí: (Deut. 32, 43.) Veselte
se pohané s lidem jeho. 11. A opět:
(Z. 116, 1.) Chvalte všickni národové
Hospodina a velebte ho všickni lidé.
12. A opět Izaiáš vece (11, 10.): Bude
kořen Jesseův, kterýž povstane spravo
vat národy, v něho pohané doufati bu
dou. 193. Bůh pak naděje naplniž vás
všelikou radostí a pokojem ve věření,
abyste oplývali nadějí a mocí Ducha
svatého.

Od obzvláštních napomínek (k. 14.) pře
chází ap. (v k. 15.) k obecným. Silnější a
slabí stojí oproti sobě; slabí, mdlí u víře,
jací jsou víme z 14,1. Silný, statečný, mocný
jest ten, kdo dokonalou přesvědčenost a jas
nou jistotu o pravdách víry a o poměru nauk
jejích má 1. Cor. 8 1, a tudy výše nad ji

nými, nad nedospělci stojí, a Gal. 6, 1. du
chovním nazývá se. Od těch se právem žá
dati může, aby mdloby t. j. nedokonalé, ne
pravé, vrátké zásady a náhledy jejich a jed
nání odtud plynoucí a zvyky z toho povstalé
snášeli, trpělivě nesli, shovívavě nakládali s
nimi, jim povolovali. Nésti, snášeti vece, po
něvadž to nemalé bříměbývá, takovým lidem
vyhověti. Avšak břemena toho tíži přemáhá
láska, která neprohlédá k sobě, aniž jedině
za svými libostmi chodí, na mdlého se neo
hlédajíc aneb snad nad ním se vypínajíc.
Což všecko samolibosti obyčejno a vlastito
bývá, ale lásce křesťanské zhola se protiví.

Tudy napomíná, že nemáme sami sobě
líbiti se. Podobně Gal. 6, 2. Jeďden druhého
břemena noste. Ale ap. zalibováníjiné poroučí.
Každý z vás zalibuj se bližnímu, jeho šetři,
jemu hověti a povolovati hleď a snaž se, ale
k dobru toliko, k zvelebení mravného a ná
božného života jeho, ke vzdělání jeho. Slo
vem k dobru apoštol vyměřuje a obmezuje
pojem zalibovati se, hověti, vděčiti se, pro
půjčovati se; slovem ke vzdělání ukazuje, v
čem ono dobro záleží. Uvádí toho příklad
Páně, jenžto jest ustavičný vzor, k němuž
vzírati povinen každý, kdož jméno jeho nosí.
Nebo Kristus, vece, ne sám sobě se líbil, ne
hleděl pohodlí svého, svého pokoje, výhod
svojich, nébrž podnikl to, jak psáno jest Z.
68, 6: Potupy tupicích Tebe připadly na
mne. Tak mluví Kristus k Otci v Ž.68, 6.,
jenž o Kristu zní, jak viděti Jo. 2, 17. 19,
25. 19, 28. Mt. 27, 34. 48. Act. 4, 10. a
Davidovy události v něm toliko za podkladek
a podstavek slouží. Ku vysvětlení pokory
Páně táhne se P. ku Písmu. Jak Kristus,
tak i písmo bylo nyní Žido- i pohano-kře
sťanům společno, an Zidé nyní teprv jeho
výrokům rozuměli, pohanům ale skrze víru
se práva ku pokladům St. Z. dostalo. Potupy,
hanoby, rouhání, lání se dějí Bohu skrze hří
chy a těmi Kristus tak projat a prokolen
byl a tak je cítil, že všecka ta hanění na
něho připadla, že na se pojal břemeno všech
něch hříchů lidských a potupy Bohu činěné
odčinil a odvinil.

Již ale ap. ukazuje, že slova ta Páně'se
dobře všech křesťanů týkají: Nebo co napsá
no, to k naší nauce napsáno jest. Nemíní ap.,
že jenom dotčené vyrčení (Z. 68, 6.) nám k
naučení sloužiti má, nébrž z připuštěné zá
sady, že cokoli v písmě nalezá se, nám k
nauce sloužiti povinno, z té zásady, dím,
vyvodí, že též výrok ten k naučení svému
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obrátiti máme. Učel ale nauky té, již z písma
vážíme, jest, abychom skrze trpělivost a po
budku písem naději měli. Kde Bůh dává mi
lost vytrvalosti a trpělivosti a potěchya síly,
tam člověk svévole se odříká a všeliké po
pudlivosti pro Krista přítrž činí jednomysl
nosti píleje. Větou tou spolu se udává, v
čem naučení dotčené záleží. Avšak sama
věta, jakkoli se dosti jasna býti zdá, nejednu
otázku budí. Zdaž genitiv písem také zří ke
slovu črpělivost čili jenom ke slovu pobudď
ka? Zda naděje objektivně či subjektivně se
béře? Zda míti jest toli co podržeti aneb
toli co obdržeti? Všechny ty otázky nejsou
na štěstí velké váhy, an smysl nemnoho se
mění, tak-li neb onak na ně odpovíme.

Trpělivost, vytrvalost, stálost při všech
svízelích, nezviklanost a neustupnost ve víře
v J. K. slovo od slova písem závisí, ač zna
menití rukpp. ABC předložku skrze při slově
pobudka opětují. Apoštol chce tomu, aby ti
příkladové St. Z. nám k trpělivosti sloužili,
a trpělivost písem jest trpělivost, o níž se v
písmech dočítáme a z nichž jeden příklad na
Kristu uveden. Podobně potťěchapísem jest
potěcha, již čerpáme z písem svatých. Trpě
hvost a potěcha pak slouží nám k tomu, aby
chom naději měli, ji drželi, ji posedali, jí
vládli, ujištění byli jí, že skutečně se nám
dostane sláva věčná. 5, 4. Zeostatně písma
sv. ku potěše a k pobudce sloužila, toho do
týká i Jonatha Machabejský 1. Mac. 12, 9.
v listu daném Spartiatům, kdež dí, že mají za
potěšení knihy svaté, ježto jsou v rukou našich.

Od písma se obracuje ap. ku původci
písma, a žádá těm, jimž píše, jednoty mysli.
Bůh pak trpělivosti u potěchy uděl vám jed
nostejně smýšleti vespolek podle Krista Ježíše.
Bůh trpělivosti sluje, žetrpělivost lidem dává,
podobně B. potěchy, že potěchu lidem vlévá,
druhdy v takové míře, že jí duše lidská stí
hnouti nemůže, jak sv. Xaverius zvolal: Do
sti jest, Pane, dostť jest. Jednostejně smýšleti
12, 16. jest jedné mysli, vůle býti, shodo
vati se v náhledech svojich, v úsudcích, ná
chylnostech a přivinulostech, zvláštního sebe
zdání a sebepřání prázdnu býti, smýšlením
svým ve smýšlení bližního jako vejíti a je za
své ujíti. Chce nás Bůh míti jednomyslny v
domě svém a jakými nás učinil v Kristu, ta
kými chce, abychom, jimž jeden Duch dán
jest, jeden smysl, jednu mysl a jednu duši
měli. Sv. Cypr. de or. dom. A to podle
Jesu Krista, podle příkladu a předpisu a
vůle jeho. Fil. 2, 5. To smýšlejte co ťKristus
Ježíš: aby tak jednota mysli zavládla v cír
kvi co oblesk jednoty Otce se Synem. Jo.
17, 20, nn. Ign. Magn. praví, že žádnému
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nemá věc mimo jednotu církve provedená
rozumnou zdáti se. Leči ta jednota jest pro
středek k svrchovanému cíli, k oslavě B.
Abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali
Boha a Otce Pána našeho Jesu Krista. Kde
jedna mysl, tam jeden hlas; má církevjednu
hlavu, Krista, a jednoho ducha, Ducha SV.,
má i jedna ústa, V nauce, vyznání, mo
dlení a bohoslužbě. Jednota ve smýšlení, je
dnomyslnota vynořuje se jednosvorností ve
chválení Boha, jednotou u vyznávání, v bo
hoslužbě, modlitbách a chvalozpěvech. Jeď
němi ústy, ješto církev činí jedno tělo vespo
lek. Jedna jsou ústa, když ústy mnohýmitýž
mysl a táž řeč se pronáší a toutéž chválou
se chválí Bůh a Otec Pána J. Krista.

Nesnadí se vykladatelé, jestli genitiv Je=
žíše Krista zavisnul od slova Otec čili také
zří ke slovu Bůh. Bůh Ef. 1, 17. sluje Bo
hem Pána našeho J. Krista podle člověčen
ství aneb podle toho, jak se v Kristu zjevil.
Otcem Krista sluje podle odvěčného zplození
jeho. A tak by dobře se potahovalo slovo
Bůh i ke Kristu. Leč zdá se podle Col. 3, 14.
raděj, že částice a má význam vykládací a
že rčení to platí tolik, co: Bůh Otec tobiž
Pána Jesu Krista. "Tu ap. jednotu církve,
kultu a církevního života velebí a schvaluje
a má v službě B. jednota mysli ozračovati
se; kde se trhá jednota, tam není bohulibého
kultu a služby B. a odštěpenství od jednoty
církve veždy vedlo k stržení se Krista. Jed
nota ona již sama sebou jest oslavou Boha
Otce a Římská církev byla předsedou ve
spolku lásky, jak Ignat. mučeník praví.
Svornosti vaší a jednohlasnou vaší láskouJe
žiš Kristus opěvuje se, píše sv. Ignat. k Ef. 4.
Ale ť jednotlivě chor (kůr) čiňte, abyste sou
zvučně v jednomyslnosti nápěvu Božího dostihl
a jedním hlasem skrze Jesu Krista Oteťpro
zpěvovali, aby vás slyšel a poznal vás býti
údy syna svého.

Pohnutky k jednomyslnosti předloživ a
poštol vrací se k napomínáním a dí: Proto
přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal
vás k slávě Boží. Proto, vece, pro ty všechny
důvody a příčiny, ježto jsem výšeji byl vám
předkládal, přijímejte se vespolek, vzájemně
láskou se druh druhu propůjčujte, jeden dru
hému shovívejte, druh druhu pomáhejte 14,1.
Důvod a vzor toho praví býti Krista. Jakož i
Kristus přijal vás k slávě Boží. Jakož není
partikulou srovnávací, nébrž příčinoslovnou
spolu, což bíledně vysvítá z toho, co jsme
již o příkladě Kristově výše pověděli. Nevy
nášej oněch chladných slov z duše malátné:
Bude-li mne milovati, i já ho budu na vzá
jem, sic jinak ho nenáviděti budu, jestli on
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mne bude nenáviděti. To pohanům a celní
kům příleží. Ty ale k lepšímu jsi povolán mě
šťanstvu a v nebesích zapsán jsi a vyššími
se musíš říditi zákony. Chrys. in h. c. K slávě
Boží právě nemíní blahoslavenství od Boha
lidem budoucně propůjčované, nébrž velebení
Boha od lidí, oslavu Bohu přinášenou co po
slední účel veškerenstva; stalo se to spoje
ním Zidů a pohanů v jednu službu, v je
dnu čeleď Boží. Leč právě ta slova k slávě
Boží ap. sám vysvětluje, udávaje spůsob,ja
kým během přijmutí pohanův a Židův v je
dnu církev k slávě Boží se odnáší. Pravém
zajisté, že Ježíš Kristus stal se sluhou obřízky
pro pravdivost Boží kupotvrzení zámluv Otcov
ských,pohané ale pro milosrdenství velebí Boha.
U Židů — ti obřízkou slyší se tu — zračila
se pravdivost, pravdomluvnost Boží, jelikož
Bůh zámluvy a sliby otcům jejich učiněné vy
plnil. U pohanůale přišla v jev Boží milosrd
nost, ješto pohané z pouhé milosrdnosti k vyvo
lenému lidu přijati byli. Ovšem pak po před
nosti toliko a nikoli výhradně protiva ta se
klade, ješto apoštol byl dokázal, že všickni,
1 Zidé, pouhým milosrdenstvím B. v Kristu
spasení docházejí, a neméně v kap. 4. dolí
čil, že se slibové Abrahamovi učinění také
ku pohanům odnášejí. Veškeré čtvero evan
gelií svědčí, že se Kristus při svém na zemi
pobytí v jediném národu Israelském působiti
obmezil, ačkoliv věda a předpověděv, že na
stane zavržení Židůa že na jejich místo po
hanstvo nastoupí. Nebyla to bezděčná obme
zenost, nébrž samovolné přestávání na jedi
ném tom úkolu. Znal Kristus vnímavost po
hanů a věděl, že podobali se roli ke žněm
dospělé. Ale on se věnoval jedinému lidu
Israelskému co ústřednému národu spásy,
při němž se právo přednosti té nalezalo.
Proto také zachovával obřady starozákonné;
nebo jak by jinak byl mohl lid ten posvě
titi, zákon jeho nezachovávaje.?

O Zidech praví, že Kristus stal se sluhou
jejich t.j. že jim sám k spasení kázaním svým |
přisluhoval a za svého na zemi pobytu na
ně se obmezoval, nebyv poslán, jak sám vece
Mt. 15, 24. leč k ovcem zahynulým domu
Israelského. Zidům ale Kristus sloužil k do
kázání pravdivosti zdáslibův otcům Abraha
movi, Isáku, Jakobovi číněných; byl zajisté
Kristus jim zaslíben. Jinak platí o pohanech ;
ti neměli slibů žádných, ani onich nevěděli.
Tedy vece ap. pravím, že pohané velebí —
místo poznali co důvodu klade velebí co ná
sledek — Boha pro milosrdenství, kteréhož se
jim dostalo milostivým jich ku vířevyvolením
a tudy k lidu Božímu připočtením ; uvádí
ap. několik písmových výroků pro dovedení,
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že pohané skutečně povoláni býti měli; tím
ale spolu na oce jest, že zámluvy Boží se
také ku pohanům odnášely. Cituje svobodně
podle LXX. k věci více zře, nežli k slovům.
První místo jest ze Ž. 17, 50. Vyznávati
Tebe budu mezi pohany a jménu Tvémupro
zpěvovati budu. Hlavitá slova jsou mezi po
hany. Slova jsou Kristova, v jehož osobě a
jméně David co prorok a náobraz či pro
obrazovatel Kristův mluví. Pohané zas od Da
vida přemožení napodobovali obrácení ku Kri
stu pohanů. Vyznávati, chválu Toběprozpěvo
vati, chválhti, velebiti budu Tebe, Bože; činí to
Kristus skrze údy své církve, kteří z poha
nův ku poznání a chválení opět pravého
Boha obrátili se. A opěť, vece ap. jiné místo
Deut. 32, 43. uváděje, dí písmo: Radujte se
pohané s lidem jeho Božím. Radujte se, t. j.
mějte účastenství ve všech náboženských
slavnostech lidu jeho Israelského. A opět Z.
106, 1. Chvalte Hospodina všickní národové
a ozvučte mu veškeří pohané. V tom všech
něch národů, všech pohanů ku chvalbě Boží
provolání předpověď o budoucím jich obrá
cení a s lidem Božím v jedno tělo splynutí
se zahrnuje. Místo jiné vede ap. z Is. 11,
10. A opět Isaidš vece: A bude, stane se ko
řen Jesseův, a ten který povstane spravovat,
vládnout národy, v něhopohané doufati budou.
KořenJesseův jest Kristus, výstřelek,výrostek,
výmladek pošlý od Davida a otce jeho Jes
seje či Jesseho, ap. 5, 5. 22, 16. vece Kri
stus o sobě: Já jsem kořen a rod Davidův.
Vazba výroku prorockého hebrejská jest.
Slova kořen J. stojí absolutně, jak i věta
pojmová: čen,jenž povstane vládnout pohany
podobně bez vazby stojí. Obojí ale se váže
k slovu: v něho národové doufati budou. Po
našem by se vázala věta: V toho, jenž jest
výstřelek Jessejův a jenž druhdy povstane a
ujme vládu nad pohany, titéž pohané dou
tati budou. Místo jenž povstane vládnout nad
pohany, čte hebreský text: jenž se vztýčí za
korouhev národům či pohanům. Což týž smysl
dává, nejiný leč že se Kristovi slíbí pano
vání nad pohany; panování pak to ujal Kri
stus obrácením jich na víru. Čtvercem svě
dectví ze St. Zákona vzatých upevňuje ap.
vědomí jednoty a sjednocenosti pohanů a
Zidů v jednu církev; v prvém svědectví (v.
9.) praví, že idea ta ze St. Z. pochodí, v
druhém (10.) lid ten prvorozený jiné národy
volá k radosti, v třetím ku chvále B. a ve
čtvrtém udává, že se to všeckno uskuteční
skrze potomka Jesseova ; a tudy končí blaho
přáním a takměř modlitbou, aby veškery ty
naděje milosti se objevily obzvláštně a po
výtečně v Římě.
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Ž toho všeho mohla obojí část odvěto
vati, jak se vespolek pěstovati, jak sobě vdě
čiti vzájemně, slovem, jak se podle Krista
přijímati v. T. máme. Zavírá napomínky své
blahořečením: Bůh pak dárce naděje na
plmiž vás všelikou radostí a pokojem ve vě
ření, abyste oplývali nadějí a mocéDucha sva
tého. Námětek jim oplynutí nadějí a rozhoj
nění jí žádati vzal ap. ze slov prorockých v
něho nadějí se národové; co prorokoval, toho
plnou měrou zplnění jim Žželá. Naděje dle
slov ap. vyniká z radosti a pokoje, darů B.
14, 17. Darové ti spoléhají a vyvinují se ve
věřené či víře co podkladě, osnově a základě
pokoje a radosti; z víry vyniká pokoj s Bo
hem 5, 1. a povědomí toho s Bohem smíru
plodí radost, z obou pak horu béře naděje
věčné slávy. Méně vhodně berou věření jiní
za předmět a obor pokoje. Abyste nebyli
žádnými mětežemi a nesnadněními znepoko
jováni, nébrž abyste v ustavičné svornosti
povahovali se. Učel pak a konec jakož i plod
a ovoce radosti a pokoje dotčeného jest,
abyste oplývalt nadějí, jak již vyloženo. To
pak se děje a díti může toliko mocí Ducha
sv., skrze něhož nám Bůh dary dotčené uště
dřuje. Vulgata čte slovíčko a přede slovy
mocí Ducha sv. Ale smysl týž jest, ješto čá
stice zdá se býti vykládací m. a to skrze
moc Ducha sv. Tak to katoličtí vykladači,
Estius a jj.

Již pak přechází ap. na osobné záležitosti.

14. Ujištěn pak jsem, bratří moji,
1 já sám o vás, že i vy jste plni la
skavosti, naplnění všelikým poznáním
tak, že můžete se vespolek napomínati.
15. Směleji však, bratří, napsal jsem
vám poněkud, jako na pamět vám při
váděje pro milost, kteráž dána jest mně
od Boha, 16. býti knězem Krista Ježíše
mezi pohany posvěcujícím evangelia Bo

žího, aby se stala obět pohanů vzácna
a posvěcena v Duchu svatém. 17. Mám
tedy chloubu v Kristu Ježíši před Bo
hem. 18. Nebo neosměluji se mluviti
něco toho, čeho mnou nečiní Kristus
ku poslušenství pohanů, slovem i skut
ky, 19. v moci divů a zázraků, v moci
Ducha svatého, tak že jsem od Jeru
saléma kolem až do Ilyrie naplnil e
vangeliem Kristovým. 20. Tak ale ká
zal jsem evangelium to, ne kde jmeno
ván byl Kristus, abych na cizý základ
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nestavěl, nébrá jako psáno jest: 21.
Kterýmž nezvěstovalo se o něm, uzří, a
kteří neslýchali, srozumějí.

Stoupá tu ap. se stolce, jak vece Zla
toúst, učitelského a vchází mezi čtenáře své
co roveň k rovni, v čemž pravá učitelská
moudrost spatřuje se. Především omlouvá
se pro napsání listu toho: Přesvědčen jsem,
ujištěn jsem, bratří moji, také já sám o vás,
že též vy jste plmi dobroty, naplnění všelikým
poznáním, tak že se vespolek napoměnati mů
žete. Skromně mluví, aby nezdálo se, že věci
předešlé listu svého napsal pro jejich u věcech
víry křesťanské neznámost; mluví lahodně,
ale mluví pravdu, aniž pouhá zdvořilost ve
slovech jeho nalezá se, ješto dí ujišťěn jsem.
Znal dobrý, ano výtečný stav církve jejich,
což mu lehko bylo, ješto, jak viděti z 16,
kap., toli známých tam měl. I sám já, vece,
přesvědčen jsem, ačkoli by se opak toho zdáti
mohlo z mého vás napomínání, že jste t vy
t. j. sami od sebe, bez napomínání mého
plní dobroty; dobrota zde šířeji se béře a
všelikou dobrotu, mravnost, ozvláště ale la
hodu a dobrotivost a laskavost značí,poznání,
o němž zde řeč vede, týká se dokonalé zná
mosti věcí náboženských. Obojím tím pří
vlastkem opatření jsouce, můžete, schopni
jste, dostateční jste, ovšem vespolek napo
mínati se. Vece plni jste, ne jako by již
byli svrchovanosti v tom došli, nébrž že vy
sokého u věcech těch stupně dostihli. Avšak
přese všeliké to přesvědčení svoje přece smě
leji jsem vám napsal. Směleji vece, poněvadž
dobrá povaha církve té nevymáhala takových
napomenutí, jakým sobě tuto P. poněkud čt
z části t. j. v některých částech vede. Pro
větší smělosti své ulahodnění netoliko klade
pěstěně bratři slovo, nébrž hned omluvu činí,
že psal ne jako napomínatel, nébrž jako při
pomínatel, připamatovatel,jako ku pamětipři
váděje. Abych vám zpřítomnil, co sami v sobě
chováte. A to šlo více mou potřebou, abych
se projevil býti sluhou Kristovým, nežli po
třebou vaší,

Omluvu předeslav udává nyní pravou
příčinu, jenž ho ku psaní listu přiměla. Psal
jsem podle milosti mně propůjčené t. j. podle
úřadu svého apoštolského, anjsem apoštolem
pohanů; tak 1 12, 3. nazývá apoštolský úřad
svůj milostí, též 1,5. Apoštolství toho účelem
jest: abych byl knězem Jesu Krista po ná
rodech či pohanech. Kněžstvím zove kázaní
evangelia pro posvátnost úřadu ; obor kněžství
toho jsou všickni prondrodové, veškeré po
hanstvo jest obět, kterou obrácením jich má
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Bohu přinésti. Tudy díposvěcujícím evangelia
Božího, Kázaní jest posvěcování, jest výkon
posvětný, posvěcovný úřadu onoho k účelu
tomu, aby bylo obětování pohanů vzácno, bo
holibo, blahopříjemno v Duchu sv. jakoby
ohni, jímž obět ta vznícena a zapálena bývá,
kterýž očisťuje a posvěcuje obět tu a činíji
vzácnu a příjemnu Bohu. V tom leží omluva
listu jeho, poněvadž, jak vece Zlatoúst, knězi
nikdo toho nezazlí, když se přičinuje obět
svou co nejčistěji přinášeti. Aniž také vtom
meze slušnosti a pravdy překráčí. Nebo je
likož jsem knězem a skutečně toli národů
Pánu za obět užertvil, mám chloubu tedy v
Kristu Ježíši, mohu chlubiti a honositi se mi
lostí a pomocí Jesu Kristovou před Bohem
t. j. ve věcech k Bohu se odnášejících, v
nichžto mněmilost Kristova ušlechtilého zdaru
uštědřila. Záporným spůsobem odůvodňuje,
co byl pravil o chloubě své, brzo v důvod
kladný přejíti hodlaje. Neboneosmělují semlu
vit? něco toho, čehož by Kristus nebylvykonal
skrze mne. Mohu se honositi dobře tím, co
skrze mne provedl Kristus P., aniž tím něco
povím nepravého. Ze skromnosti mluví tak,
a zápornou měrou dává na um, že an sku
tečně Kristus velké věci skrze něho učinil,
on právě, právem, po pravdě honositi se může.
Vykonal zajisté Kristus skrze P. přemnoho
ku poslušenství národů t. j. že pohanéku po
slušenství víry přivedení byli; obrácení po

hanů byl účel i výsledek bohoslužby a kněž
ství jeho. Vykonal to Pán slovem 1 skutky.
Obojí slovo tudíž vysvětluje a sice chiasmem,
napřed skutky, potom slovo. O skutcích vece:
Moci divů a zázraků, vlastně mocí znamení
a čudes. Znameními slují zázrakové, že se
jimi nauky a poznatky některé naznačují, ču
desa či čuda, zéoxza, prodigia slují, že mysl
lidská jimi dojímána, dorážena a protknuta
bývá ; znamení tedy vniternou, čudesa vně
šnou stránku divů namykají. Drv sluje u nás,
že pohled na se obrací, zázrak, že věc, jež
se tu děje, pochází od síly nedozračné, za
zrakem lidským se nacházející. Dalejší slova
mocí Ducha sv. hledí k slovu slovem, slovu
tomu, jež apoštol kázal, dával Duch sv.moc
přesvědčivou 1. Cor. 2, 3. Jiní jinak vážou
slova ta a sice buď kladou jeku předchozím:
divy a zázraky že skrze Ducha sv. učiněny
jsou, buď k skutkům %slovu spolu.

Milost Kristova tak působila skrze Pavla,
že od Jerusaléma až do Ilyrie kázanímsvojím
"pronikl. Z Jerusaléma počátek čítá, ne podle
Času, nébrž podle místa nejjižnější stránku,
a slovem Ilyrie. nejsevernější pronášeje. Až
doi Ityrie, buď do samé země, dovnitra, buď
4 Aranice její; může zajisté částice až buď
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včetně buď výlučně vzata býti. Ani listové
apoštolovi ani sv. Lukáš v dějech apošt. 0
nějaké do krajin Ilyrských pouti apoštolově
zmínky nečiní: leč ovšem možná, že apoštol
právě před napsáním listu toho dotěch zemí
přibyl, an víme přemnoho nebýti napsáno.
Kolem praví, poněvadž nekázal jenom na mí
stech, jenž na cestě z Jerusaléma do llyrie
leží, nébrž vůkol po krajinách se rozprostra
ňoval. Nestor dějepisec ruský praví, že Pavel
učil Slovany, ješto v Ilyriku, do něhož při
šel, prvé byli Slované ; a protož, dí, národu
slovanskému učitel jest Pavel. Letop. kap.
20. Po všechněch krajinách těch kolem roz
hlašoval evangelium Páně, čijak dí naplňoval
evangeltum Kristovo, vykonával blahověst, bla
hověstení o Kristu a o stalé skrze něho lid
stvu spáse. Jiní: naplnil jsem krajiny vůkol
evangeliem Kristovým.

Spůsob a zásada, jež mu při tom pra
vidlem byly, naznačuje: Tak ale kázal jsem,
neb dle ř. snažil jsem se kázati, že jsem ne
kázal tam, kde jmenován, vzýván, ctěn byl
Kristus, kde již řádně kázáno evangelium,
abych — udává svého tak pokračování příčinu—nestavělnacízémzákladě,© Mělap.
nemálo nepřátelů, jak toho několikráte v li
stech svojich touží, kteří všelijak po něm
pásli a střáhli, tudíž nějakou vinu naň smí
tati hodlajíce; proto se varoval tam kázati,
kde již základy víry křesťanskéodjiného ko
hokoli položeny byly, aby se nezdál zásluhy
jiných osobovati sobě, a na nivách žíti, kde
byl neoral a nesel. Čestu proraziti a prvý
základ položiti Pavel za svou povinnost po
kládal; sámnovým a jediným spůsobem k
apoštolství byv povolán, tudy Pánu taky nové
obory získati za svou úlohu si položil. A v
tom musvítilo prorocké slovo Is. 52, 15. jak
dále praví. Potřebu toho sám oznamuje 2. Cor.
10, 12. nn. Vymáhala toho s jedné strany
důstojnost, již mu hájiti bylo, jeho apoštol
ská a se strany druhé tijeho nepřátelé, kteří
právě z cizých mozolů a potů slávu sobě u
strájel. Tudy ne tam, kde již Kristus hlásán
a ctěn byl, kázal, nébrž držel se výroku pro
roka Is. 52, 15. jako psáno jest: Jímž ne
věstilo se o něm, ti uvidí, a kteří neslyšeli, ti
srozumějí. Místo prorocké jedná o Messiáši
a předpovídá, že pohané, kterýmž nebyla dána
proroctví a sliby o Kristu, uviďé i poznajího
a vyrozumějí naukám jeho, přijmouce ji a
podle ní chodíce.

Po tomto osvědčení ap. přechází na své
dávné předsevzetí do Ríma přibyti, čehož byl
již 1, 10. dotekl.

22. Protož mně 1 překáželo mno
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hokrát, přijíti k vám a zabránilo se mi
až dosavád. 29. Nyní ale více místa
nemaje v těch krajinách, žádost ale maje
přijíti k vám ode mnoha již minulých
let, 24. jak mile do Hispanie na cestu
se vydám, naději se, tudy jda uzříti vás
a od vás proveden býti tam, když vás
prvé poněkud užiji. 25. Nyní ale půjdu
do Jerusaléma posloužit svatým. 26. Nebo
se zalíbilo Macedonii a Achaji snůšku
nějakou učiniti na chudé svaté, jenž jsou
v Jerusalémě. 27. Tak se jim zajisté vi
dělo a dlužníci jejich jsou; nebo ješto
se duchovních věcí jejich přiúčastnili po
hané, dlužní jsou i tělesnými posloužiti
jim. 28, To tedy dokonav a doručivjim
plod ten, vámi půjdu do Hispanie. 29.
Vím pak, že přijda k vám v hojnosti
požehnání evangelia Kristova přijdu.30.
Prosím tedy vás, bratří, pro Pána našeho
Jesu Krista a pro lásku svatého Ducha,
abyste pomáhali mně na modlitbách svých
za mne k Bohu, 31. abych vysvobozen
byl od nevěrců, jenž jsou v Judéea aby
služby mé v obět příjemnou se staly v
Jerusalémě svatým, 32. abych přišel k
vám s radostí dle vůle Boží a pookřál
s vámi. 33. Bůh pak pokoje buďse všemi
vámi. Amen.

„Dávno a několikráte strojil se apoštol
do Říma 1, 10., ale závadu v tom míval,jak
toho dotýká 1, 13., ač nepraví tam, v čem
překážka ta záležela. Tu ale praví, že pro
své v krajinách oněch širých v. 19. zamě
stnání k nim dostihnouti nemohl, Proto, vece,
totiž pro přemnohé práce apoštolské, pře
kážku jsem míval několkráte přijíh k vám.
Nyní ale již místa nemám tuto t. j. již jsem
tam církve založil, kdež toho potřeba viděla
se a ustanovil jsem biskupy a kněze, kteří
dílo započaté dále s prospěchem provedou.
Tak I Klem. 42. 44. Na posl.m.vece: Apo
štolé ustanovili představence v církvi a těm
dali nápotom nařízení, aby kdyby zesnuli,jiná
muži hodné v jich úřadnastoupili. Ovšem ne
chce ap. říci, že by všechna města, nerci-li
dědiny, vsi a městečka v dotčených krajinách
byla přijala víru Kristovu, leč jak jsme pra
vili, hlavitá města byla co střed a ohniště
obrácena, odkud se nápotom víra kolem roz
prostraňovati měla. Apoštolé měli svět obrá
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titi a tudy museli předevšímkázati vhlavitých
městech a v nich ohniska víry založiti, z
nichžto by se záře na vše strany rozlévala. Hi
spanie, v níž tolik osad řecko-latinkýchbylo,
ještě nebyla světla Kristova obdržela. Želáné
ale mám, dí, již ode mnoha let přijíti k vám
a doufám, když se do Hispanie ubírati budu,
vás tudy jda uviděti. Želání svéprojevil Act.
19, 21. a jistě mnohem dřívěji několikráte v
něm povstala žádost ta. Avšak ne pro roz
šiřování víry tam přijíti chtěl, ješto takové
vzkvétání církve té nevymáhalo, aby déle tam
zdržoval se. Jinak ovšem přišlo, ješto po
něco více než dvou letech co vězeň do Říma
přiveden byl Act. 25, 10. 28,16. Tentokráte
směřoval do Spanie, do nejzazších končin zá
padních starého světa; přišel tam skutečně,
ač dobře-li slovům sv. Klementa 1. Cor. 5.
rozumíme a nechceme-li historicky odůvod
něné pravdy popírati. Leč o tom v živ.ap.
Na cestě do Hispanie chtěl je uviděti, ale ne
jenom tak jako mimochodem, nébrž poněkud
se jich nabažiti a jich užití po nějaký čas, a
doufal doprovodínu býti na cestách svojich
od některých z Římanů. Z části, poněkud
jich užiti žádá alespoň, ješto žádost a přivi
nulost jeho k nim větší jest, než aby sena
sytiti dala.

Jakou měrou ale předsevzetí to provésti
míní, to dále vypravuje. Hodlá totiž dříve,
nežli se k nim vydá, do Jerusaléma. Nyní
pak poputují do Jerusaléma posloužit svatým
sebranými pro ně almužnami. Na sněmu Je
rusalémském Act. 15, Gal. 2, 9. byl na se
přijal závazek, pro schudlé křesťany v Jeru
salémě a v okolinách po městech, kde ká
zati bude, sbírky činiti a skutečně to činil,
z Efesa již k tomu skrze listy a posly pro
hlédaje. Ustanovil pak, že sám osobně do
nese snůšku tu do Jerusaléma, bude-li hojná
a štědře-li vypadne, což i skutečně dálo se.
1. Cor. 16, 4. 2. Cor. 8, 1. 9, 1. nn. Nebo
se vidělo Macedonit a Achaji nějakou snůšku
či vlastně sdílnost učtniti pro chudé svaté,
jenž jsou v Jerusalémě. Snůšku, sbírku pro
podporu pronásledováním schudlých Jerusa
lémšťanů nenazývá almužnou, nébrž sdďělnosté,
obecenstvím podle idey Act. 4, 32. vyslovené:
Věrcové byli jedné mysli, aniž kdo z věcí,

jimiž vládl, něco svým býti pravil, ale byly
Jim veškery věci společny. Zalíbilo se jim,
vidělo se jim, pravil; nyní ale opravu toho
činí a jistí, že nebyla to pouhá dobrolíbez
nost, než i povinnost. Vidělo se jim a dluž
náct jejich jsou; rádi to a z lásky vykonali,
ale tak jenom povinnost svou činili; neboješto
věcí duchovních jejich se přiúčastníi pohané,
dluhem jsou jim pleťskými čitělesným?iposlou
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žití. Prohlédá bez mála k tomu, aby i Rt
mané se u věci té křesťanům v Palestýně
propůjčovali. Duchovní věci jsou víra, evan
gelium, milosti odtud jdoucí atd.; těch do
stali pohané od Židů, z nichž Jo.4,22. spása
a spasitel vyšel, z nichž vyšli apoštolé. Za
to se mají ti s nimi sděliti o věci pleťské, o
tělesný zemský statek, a těmi věcmijim, jak
dí, svatosloužiti; považuje sdílnost tu co oběť,
kterou pohané na oltář Božípro chudé kladou.
Fil. 4, 18. Záležitost ta byla poslední, kterou
ještě vykonati hodlal, nápotom tudíž do Říma
se stroje. To vykonav a doručív jim plod
ten, půjdu skrze vás do Spante. Plodem zove
almužnu sebranou, že jest plodem čiovocem,
výronem a výtokem lásky a mysli křesťanské
Fil. 4, 17. 2. Cor. 8, 8. Místo doručiv stojí
vlastně dopečetiv, to jest dojistiv, jistě a bez
pečně jim doručiv. Neprávě někteří myslí o
nějakém pod pečeťmi zaslání těch almužen.
Plod a ovoce přinese do Jerusaléma; ale ani
k Rímanům bez ovoce nepřijde. Vím pak,
že přijdu k vám v plnosti požehnání evangeha
Kristova, že Kristus můj příchod k vám ne
stihlými milostmi a blahodary požehná a ovšem
přítomností mojí u vás bez duchovního. pro
spěchu splynouti nedopustí. Toho doufal v
budoucnosti od Krista.

S druhé strany ale měl již tušení jisté,
že v Jerusalémě nic dobrého potkati ho
nemá. A to jest, co tu vyslovuje acomupo
hnutku dává o modlitbyjejich žádati: Prosím
pak vás, vece, bratří, pro Pána našeho Jesu
Krista a pro lásku Ducha svatéhopřispěti mně
modlitbami svými (usilovati se mnou na mo
dlitbách) za mne k Bohu, abych vyproštěn byl
od nevěrců v Judsku. Zapřísahá je Kristem
Pánem a láskou Ducha sv., láskou, kterou v
útrobách našich Duch sv. vyvodí. Místo čá
stice odporovací dě pak čte Vulg. tedy a vy
vodí prosbu apoštolovu o přímluvy Římanů
ze želání apoštolova, k nim s požehnáním
dojíti ; zří částice ta k v. 32. abych k vím
s veselím přibyl. Leč všickni rkp. čtou pak.
Místo přispěti, pomáhati stojí v ř. t. zápasiti
a značí úsilnou, snažnou, horlivou modlitbu.
Přímluvami svými žádá jich, tam směřovati
napřed, aby osvobozen byl od nevěrců Židů,
kteří byli na apoštola zanevřeli, že on bý
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valý horlivec pro židovstvo a zapřisáhlý pro
následovatel křesťanův nyní toli Židů ku
Kristu obrátil a s pohany je v jednu církev
sjednocoval, svobody evangelické nad to proti
některým ku Kristu sice obráceným,ale ještě
pro zákon Mojžíšův horlícím Židům háje. A
proto dává dalejší účel přímluv jejich mo
dliti se, aby služba má v Jerusalémě pří
jemna byla svatým, křesťanům ze Zidovstva
ku Kristu obráceným; nebo se ne bez pří
činy obával, že by nejeden z obrácenců Zi
dovských almužnou jím tak pracně snešenou
pohrdnouti mohl pod záminkou, že ap. všady
pohanům přednost dává a zákon Mojžíšův
ve příkořenství uvádí; ovšem byla veliká
zášť proti Pavlovi i mezi těmi, jimžto al
mužnu přinášel. Ze Skutkův ap. 21, 17.nn.
patrno, že ač ho církev křesť. v Jerusalémě
s úctou a díky přijala, že přece při povsta
lém proti němu od nevěrců Židů broji mnozí
také z obrácených na víru křesťanskou Isra
elitů s nimi proti Pavlovi za jeden muž byli.
Strana ta jemu protivná již se vyskýtá v k.
15. Skutk. ap. při sněmu v Jerusalémě drža
ném, a ti jeho nepřátelé všady, kam přibyl
na svých cestách apoštol, za ním zhlídače
vysílali.

Třetí a konečný předmét přímluv řím
ských křesťanů jest, abych s veselím, s ra
dost přišel k vám podle vůle Boží a okřál
mezi vámr a spolu s vámi, nebo v ř. jest
spoluokřál. © radostí t. j. pro šťastné vy
svobození z nebezpečí a pro konečné k vám
přibytí. Podle vůle B., vece, a těmi slovy
se docela odevzdává vedení Božímu. Pří
mluvy křesťanské mají do sebe nemálo moci
tajemné k vymožení žádoucích věcí pro tu
sjednocenost mysli a tu lásku svatou, ze
které vycházejí. Apoštolovi se tu namítají
žádosti při slově spoluokřál, aby nesnázem
těm od Židů víře činěným B. konec učinil
a pokoj jak všady, tak obzvláště mezi Rí
many utvrdil. Tudy zavírá hlavu tu: Bůh
pak pokoje buď se všemi vámi. Amen. Po
dobně výše 15, 13.

Tak se vlastně již končí list, jmenovitě
druhá též část listu toho, část praktická.
Co ještě následuje, jest s malou výjimkou
řada pozdravů.
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Hlava XVL

Poroučí jim Fébu 1. 2., mnohé Římany po
zdravuje sám 3—16., napomíná jich va
rovati se rozsévačů různíc, 17—20. l
manům od jiných pozdravení vzkazuje
21—28. Zuvírá milosti B. jim žádáním
a Boha oslavováním 24—21.

1. Poroučím pak vám Fébu, sestru
naši, jenž jest ve službě při církvi Ken
chrejské, 2. abyste ji přijali v Pánu
důstojně svatých, a pomocní jí byli, ve
kterékoli věci by vás potřebovala; neb
i ona pomocnou byla mnohým, i mně
samému.

Féba ta doručitelkou listu toho byla;
sestrou sluje, že byla z rodiny Kristovy, z
církve Páně, t. j. že byla křesťankou. Byla
v službě Jahenkou při církvi Kenchrejské,
čili diakonkou, diakonissou. Jahenky či dia
konky ty volívány ze vdov nábožných a váž
ných, řídčeji z panen, jenž podobně vdov
příjmení dosahovaly, ješto to jméno vdovy
podle většího množství se dávalo. Služba
jejich nejedna byla; přisluhovaly ženským
při pokřestění jich, vyučovaly je po domech,
v nemoci jim sloužily, v žalářech jim po
máhaly, sirotky vychovávaly, almužnu mezi
ženštinami rozdělovaly, Fil. 2, 9. I. Tim. 5,
9. 10. Féba byla diakonkou v Kenchreách.
Cenchry ale či Kenchreje byl přístav při sa
mém městě Korintském, sedmdesátero ho
nův od něho vzdálen na strané východní;
církev tamější do jista od samého ap. zalo
žena byla. Poroučí ji přijímati v Pánu, což
hned vysvětluje slovy důstojně svatých, jak
to důstojno, slušno jest na svaté, i ty, jenž
přijímají, i ty, jenž přijati bývají. 3. Jo. 6.
A tudy mají se jí propůjčovati, ve Kterých
koli vás potřebovaťi bude záležitostech; nebo
— důvod udává — % ona opatrovala, ují
mala se, pomáhala, přispívala mnohým 1
mně samému, tudy hodna jest, aby Se jí po
dobná služba dála. Jest to pravý vzor po
božných žen, a památka její se někde děje
3. září. Nyní ap. klade řadu osob, jichžto
pozdravuje.

3. Pozdravte Prisku a Aguilu, po
mocníky moje v Kristu Ježíši, 4. kteří
pro duši mou svých hrdel nasadili; jimž
ne já sám děkuji, ale i veškery církve
pohanů, 5. i domácí shromáždění jejich.

Svatý Pavel.

Pozdravte Epenéta, mně milého, jenž
jest prvotinou Asie v Kristu.

Akvila byl Act. 18, 2. z Pontu rodič,
a bezmála i manželga jeho Priska; byli sta
notvorčího řemesla, jak 1 sám Pavel, a za tou
příčinou se k nim v Korintě přivinul, kam
oni byli z Ríma po vydaném výhostu Klau
dia císaře se vystěhovali; později byli s apo
štolem v Efesu1. Cor. 16, 19. Teď zas je
spatřujeme v Rímě. Nazývá je pomocníky
své v Kristu, t. j. ve věcech ku křesťanské
víře se odnášejících; ovšem tedy pomáhali
mu také v kázaní a vyučování; Priska či
Priscilla (nebo 1 tak zdrobněle a pestěně se
tu jméno to čte) v domácnosti toliko, ješto
veřejně ženám učiti se nedovolovalo. 1. Cor.
14, 34. Praví o nich, že odvážili se nasa
diti hrdel svojich pro Pavla buď v Korintu
při pozdvižení za Galliona stalém Act. 18,
12., buď při brojení v Efesu vzniklém Act.
19, 24., buď při jiné, o níž nevíme příleži
tosti života svého se opovážili a v nebez
pečí jeho se vydali pro ochránění Pavlova
života. Netoliko ap. jem děkuje, nébrž, po
něvadž se službou svou všem a všudy pro
půjčovali, díky jim vzdávají veškery církve.
Byli řemesla stanotvorčího a ješto rukami
živnosti dobývajíce tak se církvi propůjčo
vali, kterak se budou moci lidé bohatci vy
mlouvati, že nic pro církev nečinili? vece
sv. Zlatoúst. A o Prisce dí: která královna
tou slávou se skvěla, jakou tato manželka
stanovníkova ? Jako rodina ta svatá v Efesu
1. Cor. 16, 19. církev u sebe shromáždo
vala, tak to činila i v Římě a tudy pozdra
vuje ap. všechny ty křesťany, kteří se v jich
domě ke službám Božím scházeli.

Následují jednotlivá pozdravení: Po
zdravte Epenéta mně milého, jenž jest prvo
tinou (prvotník) Asie v Kristu, jenž ode mne
mezi prvními v Asii ku Kristu obrácen byl.
Matně dřívěji četl text řecký Achaje místo
Asie, což nyní opraveno.

6. Pozdravte Marii, jenž mnoho
pracovala mezi vámi.

Pracovala, trudila se, namáhala se buď
duchovně sloužíc buď raději, poněvadž 0

ženské řeč jest, v prácech tělesných, 0pá
trování nemocných atd.

7. Pozdravte Andronika a Junia,
příbuzné a spoluvězně moje, kteří jsou

10
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znamenití mezi apoštoly, jenž 1 přede
mnou byli v Kristu.

Příbuzenci byli apoštolovi podle národ
nosti 9, 3., ač jiní o pokrevenství smyslí;
Junta, bez mála muže Juniána, ne pak Junii,
jak smyslí někteří, kladouce. ji býti man
želkou Andronikovou. Dějepisec ruský Ne
stor jmenuje biskupa Metoděje následníkem
Andronikovým, a vece, že národu slovan
skému učitelem jest Andronik apoštol, jenž
přišel až do Moravy. I apoštol Pavel jest
učitelem národu slovanského, poněvadž učil
národ slovanský a stanovil biskupem a ná
městníkem po sobě Andronika národu slo
vanskému. Že o muži řeč jest, viděti ze
slov znamenití mezi apoštoly, t. j. mezi těmi,
jenž co vyslancové církve po světě chodí
evangelium kážíce a apoštoly v širším smy
slu slovou; nad to byli ještě dříve v Kristu,
t. j. křesťany, než apoštol Pavel se obrátil.

8. Pozdravte Ampliata přemilého
mně v Pánu. 9. Pozdravte Urbana po
mocníka našeho v Kristu Ježíši a Sta
chya milého mého. 10. Pozdravte A
pella zkušeného v Kristu. 11. Pozdravte
ty, jenž jsou z Aristobolova domu. Po
zdravte Herodióna příbuzence mého.
Pozdravte ty,
domu, jenž jsou v Kristu.

Stachys byl prý jeden ze sedmdesáte
učeníků Luc. 10, 1. a napotom biskupem
v Byzanti. Apelles byl prý biskupem v
Heraklée. Z domu, t.j. jenž k čeledi patří,
neb údy církve tam se scházející. Narciss a
Aristobul buď se v tom pozdravení zahrnují,
buď již umrlí byli, buď byli na cestách. /enž
jsou v Kristu, t. j. jenž jsou křesťané; nebo
nacházelo se něco nevěrců, jak zavírati lze, vdoměNarcissově.© OstatněNarcissusten
není onen milostník Klaudiův, an některé
léto před listem naším sešel. Tacit. annal.
131. Herodión prý byl biskupem v Tarsu.

12. Pozdravte Tryfénu a Tryfósu,
jenž pracují v Pánu. Pozdravte Persidu
přemilou, jenž mnoho pracovala v Pánu.

O všech těch osobách Ssjistotou nic
nevíme.

13. Pozdravte Rufa vyvoleného v
Pánu, i matku jeho a moji.

Matku, t. j. matku jeho přirozenou,
kteroužto 1 já co matku ctím. Rufus tento

jenž jsou z Narcissova

K Římanům XVÍ, 8—16. Pavel pozdravuje mnohé Římaný.

jest bez mála syn Simona cyrenejského, kří
žonositele Páně, bratr Alexandra, jak o tom
Mrk. 15, 21. dokládá, jenž evangelium své
v Římě a pro Římany psav při jménu Ši
mona cyrenejského doložil poznamenání 0
synech, proto že se v církvi Římské vy
značovali.

14. Pozdravte Asynkrita, Flegonta,
Hermu, Patrobu, Hermea a jenž s nimi
jsou bratry.

Hermes, Hermas, dvě jména, jenž těžko
u nás v sklonění rozeznávati, nechceme-li
příponu nějakou přidati, jak se obyčejně
stává Hermeta, Hermena, Hermáše. Hermas
bez mála jest skratek ze slova IHermodóros;
považováno jej za skladatele knihy řečené
Pastýř, avšak spisatel knihy té byl Hermas,
bratr Pia I., jenž o sto leťpozději žil, leé
bychom řekli, že Hermas tento biblický knihu
tu složil, Hermas pozdější ale tu knihu do
latiny přeložil, čehož ale důvody zhola před
rukama nejsou. Při těch jednotlivých po
zdraveních předpokládá se, že církev Rím
ská pozdravení to jim vyřídí. Tolikéž i při
násled.

15. Pozdravte Filologa a Julii,
Nérea a sestru jeho Olimpiadu, a všechny,
jenž s nimi jsou svaté.

O nich jistého nic nevíme. Od jednot
livých osob přechází na celou církev a pro
hlídaje k obyčeji u Zidů, Reků, Rímanů a
jiných národův zavládlému, políbení s po
zdravením spojovati velí.

10. Pozdravujte sebe vespolek v
políbení svatém. Pozdravují vás všechny
církve Kristovy.

Obyčej líbati se má u křesťanů zůstati
sice, avšak býti znamením čisté, svaté lásky.
Dlouho se udržel obyčej ten v církvi, že
muži mužské, ženy ženské líbali. Posavád
památka tato se při slavné mši svaté udr
žuje. Při napomínce té, vece Theodoret, ap.
spolu svoje políbení všem vzkazuje a od nich
vzájemně obdržuje. Pozdravují vás, dokládá,
všechny církve Kristovy. Všecky ty církve
totiž, s nimiž apoštol ve spojení stál, a jenž
uslyševše, že do Ríma přibyti hodlá, jeho
žádaly, aby církvi Rímské od nich pozdra
vení vyřídil. Byl to jakoby přípis celého
oboru zemského ku představenkyni země,
vece Theodoret (ad h. 1.). Každého pozdra
vuje ozdobujíc ho tím, co na něj slušelo,



K Římanům XVÍ, I7—20. Napominá varovati se rozsévačů různic.

vece Zlatoúst. Toho nazývá milým, onoho
příbuzným, onoho spoluvěznem, onoho spo
lupracovatelem, tohoto vyvolencem ; tu jme
nuje služebnicí, onu matkou, jinou poroučí
pro zásluhy o církev atd. Lidé (o byli roz
ličného původu, stavu, národu, rozličných
zásluh o církev a bez mála nejeden z nichv
pronásledování Neronověpro Krista krev vylil.

Z iady té osob pro nás neznámých
vysvítá ku poučení našemu horlivost prvních
křesťanů, žen neméně než mužů, pošlých z
pohanů jako pošlých ze Zidů, an se v Římě
ze všech krajin lidé sbíhali, a živlové řecký,
východní a římský v jednotu splývali.

Tu se stavuje ap. v pozdraveních svo
jich. Při vyčítání milých osob oněch a pa
mátce na horlivost tejich, při myšlénce o
výtečné povaze církve římské tane mu na
mysli, že i ta církev od bludařů, od nekol
níků a rozkolníků ušetřena nebude. Tudy
myšlénkám těm průchod dávaje, následující
napomenutí přičiňuje:

17. Prosím pak vás, bratří, abyste
pozorovali těch, jenž různice a pohor
šení proti nauce, jížto jste se naučili,
činí, a varujte se jich. 18. Nebo ta
kovíto Kristu Pánu našemu neslouží,
nébrž svému břichu a skrze lahodné
řeči a pochlebování svozují srdce sprost
ných. 19. Vaše poslušenství zajisté na
každém místě se rozhlásilo: raduji se
tedy z vás. Chci ale vás moudry býti
k dobru a sprosty ke zlu. 20. Bůh pak
pokoje potři satana pod nohama vašima
brzo. Milost Pána našeho Jesu Krista
S vámi.

Vystříhá jich od bludařů a nepokojníků,
ne jakoby již tam skutečněse nalezali,nébrž
předvarovně a předběžně. Velí pozorovatt,
střící jich, šetřiti těch, jenž různice, odště
penstva, rozkoly působí a církev trhajía jenž
pohoršení buď naukou buď životem dávají.
Mimo, kromě nauky, proti nauce, jížto sena
učili, vece dále a těmi slovy naznačuje, která
nauka různici a pohoršení ztropiti může, ana
některá ne hned takovou býti zdá se. Tím
spolu udává znak a sudidlo, která nauka za
pravou a která za bludnou pokládati se má.
Všeliká nauka bludna jest, jenž proti nauce
v církvi vůbec přijaté čelí, jak to ap. též
Gal. 1, 8. projádřuje, výhost vynášeje nade
všelikým, byť 1 andělem s nebe, jenž nauku
přijaté a zděděné a podané odpornouučí, Ve
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slově jížťo jste se naučili, táhne se ku podání
či tradici a spolu v tom spoléhá pěkný důkaz
dobrého církve té stavu. Církev římská je
diná z těch, jenž od apoštolů samých byly
zaštěpeny, nikdy od pravdy neodstoupila. Va
rujte se jich; nedí: přemáhejte je hádkami
a disputacemi 2. Tim. 2, 14., nébrž varujte
se jich jak Tit. 3, 9. 2. Jo. 10. Varovati sejichvelípropříčiny:© Nebotakovéneslouží
Pánu našemu Jesu Kristu, nébrěšsvému bři
chu, pod zámyslem a pláštěm cti Kristovy
hledí hověti jenom pochotěm, chtíčům, žá
dostem a náruživostem svojim; slovem břicho
všechna povaha nízkých a podlých požiteb
se označuje. To jeden důvod. Druhý obsa
huje se ve slovech: A skrze lahodné řeči a
pochlebování svozují srdce sprostných. Jest to
svodlivost jejich; sladce a lahodně, lísavě a
lichotivě umějí mluviti a tudy lehko svádějí
duše nevinné, sprostné, nepodezřivé a tím
všemu svádění přístupnější. Takovými pak
nevinnými klade býti Rímany. Jak jim velel
varovati se jich, tak nyní jeví jim důvěru
svou, že to jistě učiní. Nebo, vece, poslu
šenství vaše rozešlo se, rozhlásilo se po všem
místě. Poslušenství, jímž poslušni jste Krista,
oddanost vaše ku Kristu a vaše kněmu při
laulost a přivinulost po všem míře rozhlá
šená jistě učiní, že se jich vystříhati a va
rovati budete. A proto netřeba mně starosti
a bázně míti, nébrž: Raduji se tedy z vás.
Avšak ačkoliv vaše dobrá povaha obávati se

„nedopouští, nébrž všelikou radostí mne na
plňuje, přece to nebezpečí, jež odevšad hrozí
a vás lehko zastihnouti může, výstrahu zby
tečnou nečiní. A tu dí: Chce?pak býti vás
moudrými k dobru a sprostými ke zlu. Po
dobně dí 1. Cor. 14,20. prohlédaje kslovům
Páně Mat. 10, 10. 18, 3. Moudrým v dobru
jest, kdo netoliko dobře zná, co dobro a bo
hulibo jest, nébrž kdo je spolu snažně vy
konává a všelijak hledí, jak by v dobru pro
spíval; sprostý ke zlu jest opak. toho, jenž
zla, cest, úskoků, klamů, jakými zlo po
vstává, vévodí a plášť dobra na se brává,
nezná, a když se mu toho poznati udá, jako
něco k vlastnímu životu nepatřícího,jako něco
sobě cizého považuje, aniž tím uvlékati se
dává. Připovídá ap. pro potěchu jejich brzké
potření těch lidí, kteří církev kormoutiti usi
lují a u nich snad by králku svou prováděti
umyslili. Bůh pak pokoje potři satana pod
nohama vaštma brzo, v ř. čte se potře, Bůh
jest dárce a milovník pokoje 19, 3. 13. a
nedopustí, aby církev rozštěpována byla a
všeliké ty snahy zlostných bludařů zničí. Sa
tanem rozumí se, cokoli se pravdě Boží pro
tiví a stojí tu místo nástrojů svojich, m. oněch
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kormutitelů a rušitelů pokoje; chceříci: Bůh
pokusy a šmejdy bludařů a nepokojivců těch
zmaří. Jiní ale o satanu vlastně vykládají a
šířeji berou, že Bůh satana původa všeho
zla potře, že pohanstvu konec přijde a církev
Boží na zemi opanuje. Potře, praví, satana,
nedí jen: nástrahy a úskoky a podvody a
klamy jeho zmaří, nébrá potře, zničí satana
a sice pod nohama t. j. docela, tak zajisté
vítězové šlapali noháma na hlavu přemožen
covu. Naráží na Gen. 3, 15. Leč podle Vul
gaty, jenž se optativu, ač nevelmi osvědče
ného drží ovvroweu, apoštol žádá, aby se to
stalo. Ještě klade v brzku, tudíž nedávaje
dlouhé doby tropitelům nepokojů. Vidíme v
tom výroku Pavlovu proroctví o nepřemožené
ku pravdě přivinulosti při církvi Rímské, jíž
žáden blud, ač se o ni jako ojiné církve po
koušeje, nakaliti a nakaziti nemohl. Zavírá
ap. to želání svoje či to své proroctví jiným
želáním: Milost Pána našehoJesu Krista buď
s vámi; a ovšem dej, aby brzo potřena byla
moc satanova a vy abyste milostmi Krista
oplývajíce co vítězové se zaskvěli. Milost,
vece Zlatoúst, nejjistější zbraň, zeď neprotr
hlá, věž neotřesná a neobořitelná. Od milosti
počal 1, 7., s milostí končí.

S tím bez mála chtěl skončiti celou
epištolu; avšak mu ještě zbývala některá
vyřízení podravů od jiných, jež tedy při
kládá:

21. Pozdravuje vás Timotheus, po
mocník můj, a Lucius a Jason a 8osl
pater příbuzenci moji. 22. Pozdravuji
vás já Tertius, kterýž jsem psal list ten,
v Pánu. 23. Pozdravuje vás Kajus ho
stitel můj a celá církev. Pozdravuje vás
Erastus, důchodní města a Kvartus bratr.
24. Milost Pána našeho Jesu Krista se
všemi vámi. Amen.

Z osob těch známe Timothea spoluděl
níka Pavlova na vinici Páně. Byl-li ale právě
při psaní listu toho při něm, jak zdáse,tedy
napadá, že ap. nepostavil jména jeho hned
v čele epištoly své, jak to jinde vidíme. Lu
ctus jest bez mála onen Cyrénejan Act. 13.
1., jeden z proroků a učitelů církve Antio
chejské. Bez kusa důvodu někteří o Lukáši
mysleli, jenž toho času při Pavlovi nebyl;
také Lucius jiné jméno jest než Lukáš; toto
poslední, jak víme, jest skratek m. Lukanus.
Jason, rodem ze Soluna Act. 17,7., u něhož
Pavel pohostinnu byl, jenž i nemalé pro ap.
nebezpečí vybouři v tom městě podnikl Act.

K Římanům XVi, 2i—23. Poždravení od jiných Pavel vzkazuje.

17, 5. Sostpater či skráceně Sopater Beroj
ský Act. 20, 4. vyprovázel Pavla do Jerusa
léma. Jmenují se příbuzenci Pavla, buď sku
tečně pokrevenci rodní, buď v dalším smyslu
co z téhož národa pošelci. Pokrevenstvu ne
vadí, že onen z jiného než tam ten ati,jenž
v. 7. se jmenují, měst pocházeli, ješto víme,
že P. i v Jerusalémě sestru měl a Židé po
celém světě roztroušení byli. Když Pavel
ještě rozmýšlel se, od koho by měl Rímany
pozdraviti, použil pisatel listu Tertius mezi
doby té a připsal jménem svým pozdravení
v Pánu, pozdravení ode Pána; stal prý se
v Ikoniu biskupem a Diodor Tarský domněl
se, že jemu a jeho nezběhlosti ve spisování
přičísti dlužno zatemnělost míst některých
listu našeho, což ovšem s pravdou zhola ne
obstojí. Kajův bylo mnoho; zde bez mála
se rozumí onen 1. Cor. 1, 14., jejž Pavel v
Korintě sám pokřestil; pohostinnu přijal Pa
vla při tom tříměsíčném druhém v městě
Korintě pobytu. Hostinsky propůjčoval domu
svého celé církvi, jenžto se v domějeho schá
zela a tudy ap.odcelého shromáždění v domě
Kájově sbírajícího se pozdravení vyřizuje, ač
jiní m. a celá církev vás pozdravuje raději
čtou: a církve celé hostitel jest. Při prvním
v Korintě meškání měl byt uTita Justa. Act.
18, 7. O Erastovt pokladníku či důchodním
města Korintu nevíme na jisto, týž-li jest s
Erastem, co Act. 19, 22. 2. Tim. 4, 30. při
chází a poselstvoval jménem apoštola; úřad
důchodenský sotva mu dopouštěl poselství ta
vykonávati, leč bychom přijali, že se byl ú
řadu toho vzdal, a že Pavel dotýká přede
šlého postaveníjeho. Kvartus bratr t. j. křesťan
toliko tu přichází. Pozdravení ta opět P.
zavírá výrokem želacím jak v. 20., kde ho
někt. rkp. vynechávají. P. obyčejně vlastno
ručně to želání připisoval, jak viděti 2. Thess.
3, 17. 18. Milost Pána našeho Jesu Krista
buď se všemi vámi. Amen. A tu zdálby se
konec býti epištoly, jak ji rkp. skutečně za
vírají. Avšak v lepších rkp. nalezá se doxo
logie a sice na tomto místé ku konci při
psaná, táž, o niž jsme na konci k 14. zmí
nili se, že ji tam rkp. někteří kladou, žeale
právěji sem patří tam přeložena byvši za tou
příčinou, že k. 16. veřejně se v chrámech
nečítala, kapitola však 15. již svou závírku
má. Zní:

25. Tomu pak, jenž mocenjest vás
potvrditi podle evangelia mého a kázaní
Jesu Kristova podle odkrytosti tajemství
časy věčnými zamlčovaného, 26. zjeve
ného však nyní skrze písma prorocká po
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rozkazu věčného Boha, ku poslušenství
víry všechněm pohanům oznámeného, 27.
samému moudrému Bohu skrze Jesu
Krista, jemu čest a sláva na věky věkův,
Amen.

Doxologie ta krátkými slovy obsahuje
trest celou listu toho; cokoli napsal, cokoli
vzkázal, cesta jeho předuložená k nim, že
lání srdce jeho směřovalo Kupotvrzení ve víře
podle evangelia mého vece 2,16. Evangelium
ap. jest jeho rozAlašování evangelia, hlásání
evangelia jemu svěřeného; bylo evangelium
jeho nejiné než to, jehož se přiúčastnili Rí
mané od Petra a jeho spoludělníků, a tudy
mohl žádati, aby potvrdil jich Bůh u víře
podle evangelia sobě, Pavlovi, svěřeného.
Bylo zajisté evangelium,jež kázal,podle kázaní
Jesu Kristova, kázal Kristus skrze Pavlane
jinak než skrze druhé apoštoly; přístavek
tedy podle kázaní J. Kr.vysvětluje slovapře
dešlá: evangel'um moje. Ale ap. novým pří
stavkem ještě místnější vysvětlení přičiňuje ;
podle odkrytosti (čí výjevů) tajemství časy vě
čnými zamlčovaného. Evangelium moje, dí,
či hlásání evangelia mého, mně svěřeného
dálo se podle odkrytosti, poněvadž odkryto,
vyjeveno bylo a všem národům oznámeno býti
mělo tajemství věčnými časy zamlčované či
skryté. Tajemstvím zove všechnu úradu a
všeliký řád spásy v celém obsahu. Tajemství
to, rada ta, úmysl Boží ten o spáse Kristem
veškerého lidstva třemi větami příčestovými
se rozbírá. Prvá věta jest: časy věčnými za
mlčovaného, ukrývaného, skrývaného Ef. 3, 9.
Col. 1, 26. Od věčnosti uložena byla rada
ta, řád spásy odvěčně ustanoven byl, avšak
skryt ostával, aniž kdo znal ho; sami Židé,
ač jim část nemalá rady B. otevřena a od
kryta byla, nad novotou a neočekávaným běhema| spůsobemřáduspásytézdurněliazpi
toměli, tak že víru v Krista ujíti nechtěli.
Ač pak nyní zjeveného. Tu počíná druhá ta
k slovu čajemství odnosná věta, ale nesho
dují se, která slova ke druhé a která ke
třetí větě bráti se mají podle toho, jestli se
textu vulgáty držíme, jenž vynechává spojky
a po slově nyní, aneb-li následujeme textu
řeckého, který částici tu spojivou v nejlep.
rukp. čte. Leč rozdíl do smyslu není zhola
žádný, an na jedno tuto vychází, jest-li slova
po rozkazu B. atd. vážeme se slovem zjeveno
bylo, aneb se slovem násl. oznámeno bylo.
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Lehčejší a plynutější jest však vazba ř. t.
Nyní vece ap. zjeveno tajemství to, zřejmým,
vidomým stalo se, an Kristus přibyl, se vtělil
a radu B. uskutečnil. Třetí větou: « (jak
t. ř. dokládá) písmy prorockými po rozkazu
věčného Boha ku poslušenstvé víry mezivšemt
národy oznámeného (totiž tajemství). Třetí
tou větou na um dává apoštol, jakým během
zjevení to v známost lidstva přišlo, totiž skrze
písma prorocká či písmy prorockými, jichž
apoštolé užívali, na něž se odvolávali, v nichž
věci ty veškery po tisícletí předvěstěny, v
nichž tudy největší důkazové pravdivosti víry
křesťanské se obsahují. Vidíme zajisté, že
všady Starý Zákon osnovou, podkladkem a
základem byl Novému a všady se odvolávali
apoštolé na kniby St. Z. — Písma prorocká
veškeren Zákon Starý tu znamenají; skrze
písma pr. tedy jest: skrze pravý výklad a
pravé upotřebení a užití písem St.Z. Přede
vším ovšem ku prorokům hledí, ale i písma
neprorocká na př. pentateuch proroctví ob
sahují v sobě a tu i je dojista spolu na mysli
měl. Ohlášena jsou však lidem po rozkazu
věčného Boha a všemnárodům, netoliko Židům,
ješto apoštolové ke všem národům posláni Mt.
28, 20. byli. A sice ku poslušenstvé víry všem
národům, aby totiž víru přijali v poslušen
ství Kristu a víře jeho oddali se. O poslu
šenství tom výše 1, 5. Přímětek věčného při
dává k slovu Boha, ješto mluvil o radě od
věčné.

Dovětu klade nyní slovy 27. samému či
jedině moudrému Bohu skrze Jesu Krista,
jemu buď sláva na věky věků. Amen. Tak dle
někt. otců m. jemuž má čísti se Jemu a do
xologie vztahuje se k Bohu vůbec, jak za
čátek a předvěta namyká. Jiní za to mají,
že ap. tu vypadl z vazby a že poslední slova
ke Kristu se odnášejí. Leč přirozenější a do
padnější jest výklad první, jenž ©praví polo
ženo m. avr$. Bůh sám mouďr jest, on sám
ví, jak spása lidstva uskutečněna býti může,
a jakých prostředků a cest k tomu potřebí;
lidem nepostihlými jsou úsudové, úrady, zá
měry B. 1. Tim, 1, 17. R. 11, 33. Sláva a
čest dává se Bohu skrze Krista, jak 3,21.1,
8. an jest obleskem slávy Otcovy a spolu
zjevitel slávy té mezi lidem a prostředník,
jímž modlitby a díky a velebení a chvalby
naše Boha docházejí. Ale i dokonateli spásy
naší má býti věčná sláva a čest,ješto s Otcem
spolubyten jest a za nás a pronás včlověčiv
se umřel.
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List I ku Korinťanům.

vv,
I. Po církvi římské jest nejznamenitější

církví, kteréž Pavel věnoval listy, církev Ko
rintská,
svým na jiné církve nemalým vlivem. Korint,
jenž nyní Korito neb Gorto sluje, bylo pro
slavené město řecké, jedno z největších a
nejskvělejších národa toho a bylo sídlem ře
ckého vzdělání, řecké umy a řeckého bohat
ství, jakož i řeckých mravův obrazem a vzo
rem zváno býti může. Leželo na převlace
mezi egejským a jonickým mořem a opatřeno
bylo dvěma přístavoma, kenchrejským k vý
chodu, lechejským k západu a ovšem se stalo
záhy tržištěm a skladištěm zboží na západ i
na východ vyvažovaného, odkud oplynulo bo
hatstvím. Za spolku achajského k neštěstí
svému poslům římským příkoří učinilo, na
čež od Mummia docela vyvráceno bylo I. 146.
př. Kr. Avšak se brzo zotavilo, svobodníky
(lhbertiny) rímskými od J. Caesara zalidněno
byvši, tak že ač vědou a umou za Athénami
stojíc, průmyslem předkovalo, chrámy, diva
dly, paláci a jinými stavbami nad jiná města
řecká vynikalo ; sloupoví Korintské pověstno
bylo. K jihu čněl hrad jeho, akrokorint či
vyšekorint či vyšehrad korintský, kde hlavitá
služba se dála Afroditě a na tisíce hierodul
či služebných děvic bohyni té obětovaných se
nalézalo, z čehož nemalá pokaženost mravů
nastala, tak že po korintsku žíti či korintiti
00w91eČew značilo tolik co chlipěti či vileti.
Byl to Paříž starého světa a mravové jeho
byli nepřirovnaně horší a nestoudnější, po
něvadž náboženstvím pohanským nepravosti
kojeny, pěstovány byly; hetérky či ženkyně
v té vážnosti byly, co posvěcenky Afroditiny,
že jich při posvátných pochodech a slavno
stech obětních užíváno. Nad to přijde ještě
zmíniti se o hrách isthmických, olympickým
podobných, každého roku druhého odbýva
ných a nesčíslné množství lidstva přilákají
cích, jakož i toho dotknouti musíme, že za
času Pavlova pobytu hlavou Řecka a řím
ského prokonsula sídlem bylo,

přeznamenitá povstáním svojím a.
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II. Podle toho všeho město toto, světlo
celého Řecka, jak je Cicero (pro lege Manil.
D.) jmenuje a shromáždiště východu i západu
krásného oboru činnosti poskýtalo apoštolu,
jakovým Pavel byl. Přibyl veleapoštol ten
l. 52. z Athén, kde rozšiřování víry nemalé
a na ten čas nepřemožitelné obtíže se v ce
stu stavily, a počal tuto boj se tmou a mrav
nou zašlostí pohanstva, té, která se k tomu
přidružila, vzdělanosti pro křesťanství vydo
býti hodlaje.e Na počátku úspěchové jeho
nebyli valni, a zdálo se, jakoby povyk kupe
cký, skvost bohatosti měšťanské, pýcha vzdě
lanosti řecké a ta zabředlost v nemravechjehomyslohromovala,kčemuži tělesnáchu
ravost přistoupila. Ubytoval se nejprv u A
kvily Act. 18, 2., jenžto byl stejného S ním
řemesla stanařského a vydělával sobě živ
nost; při tom v sobotách ve sbornicích
kázal, ač z počátku nikoli bez ostýcha
vosti. Když ale přibyli k němu z Mace
donie Silas a Timotheus, a když byl sám
na těle okřál, zotavil se a vzmužil se
docela duchem a úsilně na zarytost a úrup
nost Korintských Židů dorážel. Málo přece
Zidů se obrátilo, avšak Krispus, náčelníksy
nagógy, byl mezi nimi. Odloučiv se od Zidů
obrátil se ku pohanům a učírnu zarazil v
sále nějakého Justa pohana rodilého, ale k
svatněm starozákonným přistoupilého a nyní
již křesťanství nakloněného. Leč i tuto mezi
pohany nebyl z počátku úspěch velik, až Pán
Act. 18, 9. n. jemu se zjeviv, jej ukřepil a
omužil, praviv mu: „Neboj se; mnoho hdu
mám v tomto městě.“ Ze kterých slov patrno,
že Židé všelijak apoštola pronásledovali a
jeho působivost podkopávali a podráželi, což
nápotom v kramolu veřejnou a hlučnou pře
vrhli a zvýšili, Pavla co buřiče osočujíce.
Leč vlídnost a dobrota Gallióna prokonsula
ochránila ho všelikých se strany Židovské
dorývání a úkorů. A nyní podivně se rozví
jelo slovo Boží jím hlásané, an Pavel s ne
zištností kázal, ničeho od Korintanů nebera,
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nýbrž sám o živnost pro sebe a pro spolu
pracovníky svoje se staraje. Leč lidé víceze
stavu sprostšího se ku Kristu přidali avíra
křesťanská vůbec mezi Achajci t. j. Řeky
obliby docházela (2 Kor. 1,1.) ze stavu niž
šího; stavové vyšší a učenci váhali pýchu a
nádheru Kristu podrobiti, jak 1. Kor. 1, 26,
apoštol sám praví, Avšak tím se Pavel ne
mátl dobře věda, že se evangelium chudým
zvěstuje Mt. 11, 5., aniž docela pravda jest,
což se některým vidělo, že Pavel pro ne
úspěch kázaní svého řeckými formami nese
ného v Athénách nyní v Korintě nauku Páně
prostě a bez přibírání vzdělanosti řecké před
nášel, ješto prostějších spůsobů smíšené stou- ©
penstvo jeho již vymáhalo. Takto půl druha
roku stráviv v létě 54. Achaji opustil a přes
Efés, kdež Akvily a Priscilly zanechal, do
Jerusaléma a odtud do Antiochie se pustil
a po některém čase třetí cestu apoštolskou
nastoupil po Galatii a Frygii, církví potvrzu
jíc a nové zakládaje, v úmyslu maje v Efesu
déle pobyti a z hlavitého toho Maloasie mě
sta evangeliu valného průchodu vydobýti.
Mezi tím přibyl do Korintu Apollo, v Efesu
od Akvily cestě Páně místněji a důkladněji
vyučen byv a počal kázati Act. 19, 1., při
svém vyučování vyššího spůsobhu užívaje a
přednášky svoje filosofickými rozjemy a ob
dobami z učenosti řecké vzatými protýkaje.
Kdo ale mezi tím od Pavla k řízení církve
Korintské ustanoven byl, byl-li to Stefanas,
Jak se z napomenutí, aby ho Korinfané po
slušní byli, vyplývati zdá I. Kor. 16, 15. n.,
neví se, ješto nic místnějšího ani Pavel ani
Lukáš ve Skutcích ap. o věcí té nedotýká.
Za to stav církve samé se nám v listu Pa
vlovu zřetelně naličuje.

III. Křesťanské náboženství přede vším
ku pokání vzbuzovalo a po přednosti život
na základě božské nauky umravniti usilovalo.
Nebo víno nové nových nádob potřebuje
Mt. 9, 17. a moudrost nepřebývá v těle, jež
poddáno jest hříchům Sap. 1, 4. Jak jinde
17, 30. tak i v Korintě Pavel k napravení
života přede vším jiným prohlídal. Ale u
Hellénů tehdejších zamřelých a mravně vel
mi sešlých nehned si průchod zjednati mohl,
ana povaha vzdělanosti řecké a náhled o
přednosti její přede všemi národy a vzniklá
odtud pýcha namnoze byly nemalou v po
čínání tom závadou. Řek nemálo se honosil
vzdělaností svou filosofickou, všechny národy
jiné za barbary pro nedostatek takového vzdě
lání klada a jimi pohrdaje. Za té doby sice
již nových nauk nevynalézal, ale ješto všechny
strany mudrci jeho národa probádány se mu
zdály a všecky otázky k základu života ná

List I, ku Korinfanům: 0 církvi Korintské,

ležité od mistrů krajanů jeho odpovědí svojich
dosáhly, tudy málo dbal o dálejší nějaký po
krok a zhola za nemožnost kladl, aby od
barbarů něčemu se naučiti mohl. Sama filo
sofie jeho vlastní jej tenkráte zajímala téměř
jenom potud, pokud se jí honositi, nad jiné
vynášeti a ji za předmět hádek, debat a di
sputů a přetřesů používati mohl, všady více
k zevnější formě a sličným, blahoúpravným
frasám, než k jádru věciprohlídaje. Kdyžkře
sťanská nauka se u nichrozšiřovati počínala,
neměli Rekové za jiné, leč že tuto vnínoví
náhledové filosofičtí se rozvíjejí a předklá
dají, o nichžto besedovati a rozmlouvati,
ježto na přetřes bráti a rozsuzovati, ovšem
pak při tom důmyslu a vtipu svému blesk
a pochvalu zjednati možno a náležito jest.
Již pak bylo možno dvojím spůsobem na tu
věc pohlédati a buď se k té zavládlé povaze
schýliti a jí k vítězství víry křesťanské po
užíti, buď jí se varovati a vystříhati, aby tím
nepovstalo domnéní, že by nauka křesťanská
stejného s výmysly a domysly filosofických
škol rázu byla. Svatému Pavlu, jenž v Athé
nách schýliv se k náhledům mudrců mnoho
neprospěl, vidělo se nyní vzdávati a lišiti
se té, již očekávali, výřečnosti a uhlazenosti,
aniž se ku vkusu řeckému snižovati, jakož
pak holá a prázdná řečivost a honba po slič
ných frasách duchu jeho zhola protivna byla.
Ustanovil u sebe docela prostě slovo Boží
hlásati, aby přesvědčení Korintanů nebylo z
řeči a výmluvnosti lidské, nébrž z moci Ducha
Božího a vlastní vnitrné síly slova Páně 1.
Kor. 2, 4. a tím aby se ukázalo, že před
moudrostí Boží mizí všeliká moudrost lidská
1, 19. Naopak sobě s nimi co s dětmi po
čínal mléka nauky jim podávaje a nikoliv
stravy silné, ješto nedošelci a nemluvňaty
ještě býti se ukazovali 3, 1. n., jak toho již
hned nemravnost jejich, zvláště pak přivost
a chlípnost dokazovaly a jak se to v jejich
sporech a hádkách o přednosti učitelův zra
čilo. Mezi těmi byl Apollo, Alexandrian rodem,
muž vědecky vzdělaný, mocný v písmě a vroucí
duchem Act. 18, 24. 25., jenž pobyv po ně
kterou dobu v Korintě mocně proti Židům
Ježíše Kristem býti dokazoval, ale mimo vůli
svou k roztržkám mezi Korinťanypřispěl. Uží
vaje všeliké, jíž mocen byl výmluvnosti a hel
lenské vzdělanosti a ke vkusu Korinfanů se
schylujíc zdál se potvrzovati Korintanů v do
mněnce, že také ve křesťanství o nauku jen a
o vědu a sličné jí přednášení běží, jak to Re
kové vůbec v akademiích a filosofických ško
lách svojich viděli a toho požadovali. Vypuklo
to učitele nad učitele kladení po odchodu
Apollově z Korintu a dalo příležitost k tomu,
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že druhá strana Pavla apoštola se ujalaajej
výše nad onoho kladouc příčinu zavdala ku
sporům rovným oněm, jenž ve školách filo
sofických obyčejny byly.

Při dvou stranách ale věc nepotrvala.
Došli mezi tím co Pavel byl Korint opustil,
lidé z Jerusaléma, jenž od Kéfy či od Petra
se býti pravili, majíce jak se zdá 2. Kor. 3,
1. od této hlavy apoštolů poručnélisty,jimiž
se vykazovali a za učitele iv církvechjinými
založených osobivě a osvojivě vydávali a ne
málo židovským obyčejům přejíce, jimi Ko
rinfany obřemeniti hleděli a jak samo zřejmo
jest, mezi obyvatelstvem Židovským mnoho
stoupenců nacházel. Ještě nad to o čtvrté
straně, Kristově, Pavel 1.Kor.1, 12. mluví, o
níž těžko rozhodnouti, zda stranu činila sku
tečnou či nestrannou býti se snažíc k jedinému
Kristu comistru a jedinému základu, nanémž
se budova osnovati může, prohlídala. Pavell.
Kor. 3, 4. 22. o ní se nezmiňuje a sv. Klé
ment mluvě 1. Kor. 47. o rozporu Korint
ském také jí mlčením pomíjí, tři toliko strany
klada, a tudy se mnohýmvidíjenomtřistrany
v Korintu počítati. Leč při té Korinťanů po
vaze t1 Kristiáni zůstali sotva nestranni, aniž
hesla svého my jsme Kristoví ve smyslu pra
vém všickni z nich užívali, nébrž při do
mnělé nestrannosti svojí sami třídu a stranu
činili, jiného učitele kromě Krista neuznáva
jíce, jakoby Krisius sám životně je byl vy
učil a církev bez učitelův lidských obstávati
mohla jsouci viděními a bezprostředným s
Kristem obcováním spravována. Jakkoli ale
o stranách těch soudíme, jisto jest, že stra
nování ono v mezech jistých se drželo a z
kolejí nauky křesťanské a jednoty“ víry v
rozštěpy a rozmíšky a rozbroje nevybíhalo a
všickni stranníci oni více po dětsku než po
bludařsku sobě počínali. Povstaly strany sice
záhy, ale záhy také urovnány byly, tak že v
listu Klementově 1. Kor. 47. co věc dávná
a již dávno přestálá a ukončená se pova
žují. Aniž také veliké váhy do sebe měly,
an obec Korintská ve svém ku Pavlovi listu
jich nedotkla 1, 11. a sv. Klement na d. m.
je příchylnostmi jenom zoocxlíces, ne pak
ozácem roztržkami jmenuje a toliko co pod
kladu svého v nově nastalých skutečných
roztržkách napomínání jich užívá. Podo
tknouti také musíme, že ani Pavel, ani Petr,
ant Apollo příčiny těm roztržkám a příchy
lům a výchylům nedali. O Pavlovi se to
samo sebou rozumí, Petrova jména stranníci
židovští jenom zneužívali neprávě se jím za
stírajíce, aniž od něho poselství aneb listů
nějakých majíce. Ale ani Apollo nebyl pří
činou oněch příklonů a přivinulostí k jedno
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tlivýnr učitelům, ješto mu Pavel 1.Kor. 3, 6.
svědectví vydává, že co sluha Páně štípení
Boží zaléval; podle 16, 12. také právě když

| Pavel spisoval list náš, při něm v Efesu v
dobrém srozumění se nalézal, aniž prosbě
Pavlově, aby do Korintu se odebral, povolil
nad rozstrky tam povstalými se urážeje.

Nebyla však to jediná vada Korinťanům
vlastní; již za svého tam pobytu Pavel na
vlastní oči spatřiti mohl, že novokfesťané
Korintští nevšickni korintovati, jak se o ne
mravech vilných pravilo, přestali a náklon
nost ona strany tvořiti na mnoze pocházela
od přivosti a neustupnosti. Tou měrou vy
pukly vady ty, že macochu svou z nich je
den za manželku pojal 5, 2. a že před po
hanskými soudci pře svoje vedli 0,2. O tom
se apoštol, jak se některým vidí z míst 2.
Kor. 2, 1. 12, 14. 13, 1. 2. souditi, na své,
buď z Efesu, buď ještě před příchodem do
Efesu předsevzaté cestě osobně přesvědčil
nemálo se nad tím zarmoutě, nad to pak
ještě od jiných o těch přenemilých věcech
zprávy dostal. Brzo také přibylo ku Pa
vlovi z Korintu poselství, jenž písemné
otázky od Korinťanů přineslo, o nich míst
nějšího poučení žádajíc. Byly otázky o
manželství a bezženství, © dovolenosti je
dnoho a závaznosti druhého; byly o idó
thytech či modložertvinách, o masu totiž
modlám obětovaném a nyní na trhu veřejné
prodávaném a o jeho poživě, jíž se Zido
křesťané náramně štítili; byly o slušnosti
oděvu ženského při službách Božích náleži
tého; byly o agapách či hostinách lásky a
o zašlém při nich nadužívání; byly o milo
darech či charismech a 0 jich užitbě, roz
dílu a přednosti a mezi sebou poměru; byly
konečně o vstání těl z mrtvých, kteréž ně
kteří se svým nepravým o látce náhledem
srovnati neumějíce duchovně a raději vzdušně
vykládali. Otázky tyto veškery jistých a
místných odpovědí vymáhaly. A tudy Pavel
měl příčin dosti, jež jej ku psaní listu po

některých věcech, zvláště o nepravosti od po
hanův v poctu Afrodity vykonávané jim V
listu napontenutí učinil; leč onen list byl
beze hlubšího vlivu a nám docela se ztratil,
a darmo chtěli slátaninu v arménském ja
zyku nalezenou někteří učenci, jako Whiston
z dřívějších a Rinck (tento v obšírném po
jednání 1. 1823. „Das Sendschreiben der
Korinther an Paulus und das dritte Send
schreiben des Paulus an die Korinther“) uče
nému světu co pravý apoštolský výplodek
dokázati.

IV. Podle toho, co jsme již předeslali,



156

můžeme se stručnějším obsahu přehledem
spokojiti. Předeslav obyčejné pozdravení a
díky Bohu učiniv za víru jim udělenou, pře
chází k hlavitému předmětu, k rozstrkům
mezi nimi povstalým odtad, že na místo
pravdy Boží hledají v evangeliu moudrosti
a výmluvnosti lidské, jenž před Bohem ho
lou jest pošetí 1, 1—31. Tudy on sám všech
učených blikter se při vyučování svém zdržo
val, ač ovšem evangelium má vlastní hlu
bokou moudrost, kteréž člověk ale jenom
docela obrozený dochází 2, 1—16. Oni ale
— a tak jejich pýchu poráží — nejsou mou
drosti té schopni, jak vysvítá z hádek je
jich pro jednotlivé učitele uvedených, nevě
douce učitele nebýti leč dělníky Kristovými
k zbudování církve, z nichž každý prohlé
dati musí, aby místo zlata moudrosti Boží
nevynášel slámy a plev moudrosti lidské;
jsou zajisté učitelé pro ně, oni ale pro Kri
sta 3, 1—23. Nebo nejsou hlasatelé jiného
leč sluhové Kristovi, při nichž na věrnost
přede vším přijde, o které ale Kristovi soud
se zůstaviti má; ješto ale oni se všetečně
na to dobývají, tudy výtky zasluhují, pro
jejíž sobě uspoření Timothea posílá 4, 1—21.
A Již nyní o mravné jich nákaze jme se
mluviti, při tom spolu honosivost jejich ká
raje a poroučeje, aby spáchatel oné hrozné
zbrodně z církve vyobcován byl 5, 1—183.
Pojednav o přivosti jejich a pohaněv jejich
Sporování před pohanskými soudci 6, 1—11.
opět ku smilství se vracuje a ukazuje, že
tělo k službě Páně se má věnovati, ano jest
chrámem Ducha sv. 6, 12—20.

A teď probírá otázky od Korinfanů jemu
předložené, mezi nimiž prvá se k manželství
odnáší. Předek dává stavu panenskému a
panickému, leč v tom každého velí se zkou
šetl a poroučí manželům neodtahovati se
vespolek, leč na čas k záměrům náboženským
T, 1—9. Avšak nikdá manželského svazku
rozvazovati nelze a při smíšených manžel
stvích vytrvati radí, ješto víra křesťanská
společenských poměrů nemění %, 12—24.
Není pak přikázáním veleno v bezženství
ostávati, leč rada jenom, při kteréž volno
dle svobody jednati 25—40. Druhá otázka
týkala se obětovanin pohanských, o nichž
dí, že ovšem člověka nepokálejí, ale že se
dlužno jich zdržovati tenkráte, když se po
žíváním jich druzí pohoršují 8, 1—13. Ohled
takový se bráti musí na bližního, což i sám
on činil práva k vyživování od obrácenců se
vzdav a vůbec co potykač a zápasník si po
čínaje 9, 1—27. Předkládá jim příklad na
Israelitech na poušti, jenž pro nezdrželivost
zahynuli 10, 1—6. a tudy vysvítá potřeba,
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jak všeho hříchu se zdržovati, tak se zvlá
ště straniti účastenství v obětných pohan
ských hostinách, při čemž o oběti euchari
stické a nehodnosti jí účastnu býti oněch
jedná, kteří se na hostinách obětných po
hanských najíti dávali 7—22. A tudy po
třeba ohled bráti všadý na svědomí bližního
23—33. Odtad béře námětek přejíti ke schů
zem bohoslužebným a kárá tu, že některé
ženy bez závoje přicházejí 11, 1—16., pří
sněji ale doléhá na zloobyčeje při agapách
zašlé, uváděje na pamět ustanovení ode Pána

ější svátosti a před nehodným jeho
přijímáním vystříhaje 11, 17—34.

Zbývalo ještě jedno praktického života
se týkající napomenutí, a sice o cené a užívání
zázračných darů Ducha svatého. Pojednává
o nich místněji, o původu, určení a poměru
jich mluví 12, 1—31., ale při tom ukazuje,
že zhola nemájí ceny bez lásky, jejíž povahu
a důstojnost vyličuje 13, 1—193. Mezi mi
lodary ale stanoví proroctví výše státi nad
mluvení cizými jazyky 14, 1—26. a doléhá
na to, aby se všecko při schůzech pořádně
a ku prospěchu duchovnímu dálo, ženám ale
při nich mluviti se nedávalo 14, 21—40.

Odbyv otázky ty praktické, narovnává
hlavitou dogmatickou nauku u některých
mezi nimi v pochybnost branou a nevhodně
vykládanou, o vzkřísení z mrtvých ; ze vzkřesu
Jesu Krista ji dokazuje 15, 1—28. a úmra
vnou mocnost nauky vyličuje 29—33. Na
to poráží námitky proti nauce té pronášené
a na některé obdoby přírodné se táhne a 0
povaze těl vzkříšených se rozšiřuje 29—52.
Posléz poroučí sbírky pro chudé učiniti, jedná
o cestách svojich ustanovených a přidává
poručení a pozdravení 10, 1—24.

V. O mástě, kde list náš byl vystaven,
sám apoštol se zmiňuje 16, 8. 19. o Efesu
mluvě, kdež do letnic ostati míní. Nebylo
to při prvém jeho v Efesu překrátkém po
bytí Act. 18, 19., an tam nepobyl do letnic,
aniž pro krátkost svého tu pobytu poselství
nějaké z Korintu obdržeti mohl, aniž také
se strany tam byly vyvinuly; ješto ani A
pollo nebyl Korintu uzřel. Psal tedy ku
konci svého v Efesu téměřtříletého se zdržo
vání Act. 19, 10., když byl již Timothea a
Erasta do Macedonie odeslal Act. 19, 22.
I. Kor. 4, 17. a u sebe ustanovil, Macedonii
a Acháji ještě před odchodem svojím do Je
rusaléma navštíviti Act. 19, 21. I Kor. 16,
3. nn. Psán tedy list 1. 57. před letnicemi.
Blížeji můžeme a zevrubněji určiti časze slov
5, 6—8. vyčistěte kvas starý, jakož jste přesní,
ješto beránek za nás obětován jest Kristus,
kterážto slova dosti jasně namítají, že list
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náš ještě před paschou či velikonocí měl
přibýti do rukou Korinťanů.

VI. O pravosti listu nebylo v církvi
nikdá nejmenší pochyby. Veškeré seznamy
církevní list ten uvádějí, staré přelohy jej
obnášejí všechny, spisovatelé církevní i blu
dařští se přečasto k němu táhnou a celá
místa doslovně citují. Tudy zbytečno kla
deme místněji o tom se rozprostráněti pře
stávajíce na tom, že Euseb. h. e. 3, 25. list
náš mezi homologůmeny t. j. povšechně u
znané a bezpochybné knihy klade. Nadby
tečně uvádíme jenom slova sv. Klementa
otce ap. I. Kor. 47.: „Vezměte do rukou list
blaženého Pavla! Úož vám na počátku evan
gelha napsal? Věru duchovně napsal vám

o sobě a o Kéfovi a Apollovi, poněvadě jste
t tenkráte na rozchytech trvali“

VII. List tento patří mezi nejrozsáhlejší
listy apoštolovy a netoliko tím, nébrž zvlá
ště věcmi pojednávanými osobí sobě druhé
po Jistu k Římanům místo a jako list k Ří
manům nám odkrývá hlubokou a bystrou
mysl Pavlovu, tak se při listu našem
nadto i praktické a organisovné či ústrojivé
obezřetnosti a moudrosti diviti musíme,
Probírají se tu hlavité otázky, jenž se ku
právu církevnímu, kliturgii, k církevní správě
a kázni odnášejí a rozřecha jich byla v církvi
svaté vždy stanovnou opolnou pro „podobné
případy. Především také ústrojí církve sličně
vypisuje v k. 12., tělu je připodobňujíc Du
chem Božím oživenému, v němž každý člen
zvláštní úkony svoje má, aniž jedenbezdru- |
hého býti může. Jest sice list náš skupe
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ním nauk nesouvislých, ale hluboká mou
drost apoštolova je v jednotu spojuje. Jest
to list historický a listina církve nejstarší
a ukazuje nám, jak církev boji vnitrnými se
rozvíjela a žádný list jiný nepředstavuje nám
názorněji a V Jasnějším zrcadle prvotnou po
vahu církve, jako list tento. Zvyšuje se pak
zajímavost, že církev ta byla uprostřed vzdě
laného Recka, ano v samé hlavě jeho, an
tudy tím vznešeněji se ukazuje vítězství kříže
a bláznovství jeho nad moudrostí světa. Vše
likým závadám, jenž se nauce Páně v cestu
kladly, Pavel v ústrety jde s podivuhodnou
jistotou a jasnotou rozumu, s pokorou, ale i
S povědomím apoštolské moci, s útiostí a
něhou, ale také smělostí a odvážností, že
list ten za vzor pedagogické a psychologické
moudrosti považovati dlužno. Řeč jehopři
tom čista, prozračna, souměrna, jednoducha,
sloh jeho nelíčen a nedělán, zcela přiměřen;
s myslí mírnou se zvýšená, S vážností se
ironie střídá, S atickou teností demosthenická
síla, s chladným vývojem lyrické horování;
důkazové z hloubi náboženských ideí vzaté
přejímají se s důkazy ze svížího pramene
ústného podání přejatými a nauky se oživují
podobenstvími z přírody a ze společenského
života čerpanými. Všady však slyšeti tlukot
a tepot srdce Kristova a nejedni právem do
týkají, že Pindar a Homér mohli blahosla
viti zpěvy Korint blažený oABi«Kóowbog, že
ale Pavel městu tomu skutečnou blaženost
v Kristu donesl a pravým olboforem či bla
honosičem se býti ukázal.



Hlava I.

Po učiněném pozdravení 1—93. Bohu díky
vzdává za dobrodinév Kristu Korinťanům
prokázaná 4—9. a na to hned jedná o
rozstrku jich 10—16. «a podťíiná kořen
nesvornosti předkládaje božskoupovahu a
mocnost víry křesťanské, kteréž dokazuje
odtad, že sama o sobě bez lidských pří
spěchů srdce lidská obrátila a všelikou
světskou moudrost zahanbila 17—31.

1. Pavel povolaný apoštol Jesu
Krista skrze vůli Boží a Sosthenes bratr
2. církvi Boží, jenž jest v Korintu, po
svěcencům v Kristu Ježíši, povolaným svět
cům, se všemi jenž vzývají jméno Pána
našeho Jesu Krista na všelikém místě
jejich a našem. 3. Milost vám a pokoj
od Boha Otce našeho a Pána Jesu Kri
sta. 4.. Děkuji Bohu svému vezdy za
vás pro milost Boží, jenž dána byla vám
v Kristu Ježíši, 5. že jste na všem zbo
hatli v něm na všeliké řeči a na vše
likém poznání, 6. jakož svědectví Kri
stovo upevněno bylo ve vás, 7. tak že
nemáte nedostatku v žádné milosti oče
kávajíce zjevení Pána našeho Jesu Kri
sta, 8. jenž 1 upevní vás až do konce
bez úhony v den příchodu Pána našeho
Jesu Krista. 9. Věren jest Bůh, skrze
něhož jste povoláni byli k obecenství
Syna jeho Jesu Krista Pána našeho 10.
Prosím však vás, bratří, skrze jméno Pána
našeho Jesu Krista, abyste jednostejně
mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi
roztržek, nébrž abyste byli dokonalí v
jednostejné mysli a v jednostejném mí
nění. 11. Nebo oznámeno bylo mně 0 vás,
bratří moji, ode domovníků Chloiných,

že různice jsou mezi vámi. 12. Míním
pak toto, že každý z vás říká: Já jsem
Pavlův, já pak Apollův, já ale Kéfův,
já však Kristův. 13. Rozdělen-li jest
Kristus? Zdali Pavel ukřižován byl za
vás? aneb-li na jméno Pavlovo pokře
stěni jste byli? 14. Děkuji Bohu, že
jsem žádného z vás nepokřestil leč Krispa
a Kaja, 15. aby někdo neřekl, že ve jméno
moje pokřestění jste byli. 16. Křestil
jsem pak i Stěpánovu čeleď; ostatně ne
vím, někoho-li jiného jsem pokřestil. 17.
Nebo neposlal mne Kristus křestit, nébrž
evangelium kázat ne v moudrosti řeči,
aby nebyl vyprázněn kříž Kristův.

V přípisu svém Pavel již určitě poměr
mezi sebou a čtenáři svými vystihuje a ne
bez ohledu nějakého na své v Korintě ne
přátely božský původ apoštolství svého vy
týká. Dí: Pavel povolaný apoštol Jesu Krista
skrze vůli Boží. Povolán byl ode Pána s nebe
Act. 9. a zvláštním a bezprostředným tím
povoláním se docela rovnal apoštolům oněm
dvanácti, kteří ode Krista na zemi bydlejí
cího povoláni byli. Stojí slovopovolaný oproti
tém, jenžto sami se za apoštoly vydávali, ač
jimi nejsouce a v Korintu si nějaké právo
nad církví osobili. Ze ale za apoštola Jesu
Kristova od samého Pána povolán byl, šlo
řízením Božím, z vůle Božt a z ustanovení
odvěčného Božího, an se Bohu zalíbilo ze ži
vota mateřského jej odděliti a skrze milost
svou povolati ho. Gal.1, 15. Bylato zvláštní
redba Boží, an by jistě za svou vůlí nikdá
se nebyl stal apoštolem. Jak viděti slova
skrze vůli Boží k celé myšlénce patří a ne
toliko ke slovu povolaný, nébrž také ke slovu
apoštol přiléhá, tak že 1 apoštolství i povo
lání k němu se vůli či radě Boží předvěkové
připisuje. Přivtěluje sobě Pavel hned při za
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čátku ještě Sosthena bratra t. j. křesťana, ač
jiným zdá se, že jménem dratr se stejnost
aneb aspoň podobnost úřadu vytýká. Musel
Sosthenes netoliko znám býti Korintanům,
nébrž ve zvláštní u nich býti vážnosti, že list
ten také jménem jeho vydán a poslán byl, tak
že Korinťané ta, jenž se v histu obsahují na
pomínání, také co napomínání Sosthenova při
jíti měli. Aniž možno tu říci, že Pavel jej
pouze co pisatele či písaře listu přivádí,po
něvadž pouhému písaři nikdá místa hned na
začátku se nepřává, jak viděti z Rom. 16,
22., kdež Tertius písařem listu se jmenuje,
avšak na počátku listu nepřichází. Také list
ku Galatům jménem všech tehdá u Pavla pří
tomných dratrů napsán byl, kteříž ovšempí
saři jeho nebyli. Možno sice ovšem, že Sosthen
také psal list náš, leč to nevysvítá z přípisu
tohoto, nébrž jenom potud se možným klade,
pokud písař docela neznámým jestiť. Sosthenes
pak ten zdá se není tožnou osobou se 50
sthenem nadsborničníkem, o němž Act. 18,
17. řeč jest, jakoby se byl po příkoříod po
hanův přijatém podle příkladu Krispa před
chůdce svého na víru obrátil a o církev Ko
rintskou napotom veliké zásluhy sobě dobyl,
raději to dle Eus. 1, 2. byl jeden ze sedm
desátera učeníků Páně, odtud vážnost svou
maje a tudy ode Pavla se hned z počátku
listu klada, ač ostatní poměrové jeho nám
známi nejsou. Dva ti, Pavel a Sosthenes, píší
církvi Boží atd., jak k dativům následujícím
přimysliti přijde.

Církev sluje církví Boží roĎ Bsoi, po
něvadž majetkem a vlastenstvím Božím jest.
Církev v řeckém jazyku čxxiycí« značí shro
máždění svoláném sešlé. Sličně se tak zovou
ti, kteří hlásáním apoštolů z blízka a ze vzdálí
povoláni a z nesvatého sboru skrze svatost
odloučení byli. Takto se stali spolkem vy
voleným. To sebou obnáší slovo církev, při
jaté z řečtiny zvorexn,shromáždění Páně ; slova
obec a sbor neodpovídají dokonale slovu ek
klesia; první (obec) obnáší sebou toliko pojem
všeobecnosti, druhá (sbor) přisluší starému
zákonu ovvaywyy.Není pak církev pouhá ne
ústrojná skupina věrců, nébrž organický celek
s hierarchickým pořádkem. Odpovídá výraz
církev Boží výrazu sbor Hospodinův Num. 16,
3. 20, 4.; jak tam si Bůh osvojil národ isra
elský Ex. 19, 5., tak i nyní v zákoněnovém
veškeří národové k církvi přistoupilí maje
tností jeho jsou ve smyslu nad Zákon Starý
povýšeném, ješto celý Nový Zákon výplní a
náplní Starého Zákona jest. Jest pak církev
majetkem Božím, poněvadž Bůh zakladatelem
jejím jest a od něho povolání a vyvolení je
dnotlivých údů pochází, on také ředitelem a
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pánem jejím a vůle jeho zákonemjejím jest;
poněvadž pak tento poměr církve k Bohu

skrze Krista se sjednává a děje, jenž její
hlavou jest Ef. 5, 23., proto se církevnazývá
jinde církví Kristovou Mt. 16, 18. Takovým
majetkem Božím jest církev v Korintu také,
jsouc částkou církve obecné; slova ta jenž
Jest v Korintu rukopisy ADEF něco nížeji
kladou po slovech posvěcencům v Kristu Je
žišt; neobyčejná poloha ta buď nedopatřením
pisců povstala, jenž vynechavše slov těch na
potom je dostavili, buď jak se lépeněkterým
vidí, chtěl Pavel ještě před určením místa
povahu a přívlastek církve vytknouti, a tudy
teprv později slova ta položil. CoBožíhojest,
musí svato býti podle Lev. 11, 44, „Svatí
buďte, jako já svat jsem.“ 1. Petr. 1, 10.Leč
jinak hříšní lidé svati býti nemohou, leda
byvšeod Boha posvěcení. A tudy klade: po
svěcencům v Kristu Ježíši, povolaným světcům.
Posvěcení křesťanů není pouhou předběžnou
ideou a čirým jenom určením, jak to bylo u
lidu St. Z. Num. 22, 32. a jj., nébrž po
světa ona sekřesťanům skutečně dostala, an
netoliko ode hříchův očistěni, nébrž i milostí
Boží ozdobení a smyslem nebeským k leh
kému všech ctností následování opatření byli.
Posvěta pak ona děje se a dála se v Kristu
Ježíši, t. j. skrze spojení s Kristem, či ra
ději skrze vštípení v Krista a s ním co ko
řenem sesdružení; Kristus jest základ a pů
vod posvěty té a v něm copramenu a zdroji
posvěta ona se nalezá a kdo jí účasten jest,
toliko ponořením Se skrze víru do zdroje toho
jí účastní se. Podle toho, dokad stav tenod
Krista sobě na křestu daný zachovají, jsou
povolaní světcové, skutečně svati jsou, od
hříchův byvše očistěni a spravedlivýmia sva
tými od Boha učinění. K tomuto ale posvě
ceni byli, povolání (Ayre), nedošlojich dobro
to svrchované maně, ani se ho jim dostalo
vlastními zásluhami, nébrž povoláním odvěčně
ustanoveným a v čase nyní uskutečněným,
jemuž oni vústrety vírou vejdouce povolání
ono na vyvolení zaménili. Takto povoláním
tuto téměř vyvolení rozumí Rom. 8, 28.,ješto
je s úspěchem spojené klade. Tak vystihuje
úplně důstojenství křesťanů s úmyslem, aby
je na paměti mívali. Ostatně povoláné to se
všady v písmě Bohu připisuje Rom. 8, 30.
9, 24. uskutečněno bývajíc hlasateli evange
la Rom. 10, 14. 2. Thess. 2, 14. Nepíše ale
Pavel Korintanům s tou výhradností, aby vy
lučoval církve ty, které od něho a bez mála
od Sosthena v blízi a přáslu Korinta založeny
byly, nébrž na opak, ač předkem Korintanům
píšíc, má na mysli tyto v Acháji se naleza
jící církve, jak z přípisu druhého listu ku
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Korinťanům 2. Kor. 1, 1. patrně vysvítá. I
věnuje také prvý ltst ač v podřadném smyslu,
pokad totiž věci tuto pojednávanéjich se do
týkaly, těmto některým v Acháji církvem. A
tudy slova: se všem? vzývajícími jméno Páně
ještě zří ku přípisu. Nadarmo jiní táhnou
slova ta se všemi vzývateli Pána našeho Jesu
Krista ke slovům povolaným světcům v tom
smyslu, jakoby Korinťanům se uvádělo na um
obecenství to veliké, ve kterém se co povo
laní světci nalezají, aby tudy tím spíše ode
stali té, v níž zabředli, různice a nesvornosti.
Opisuje Pavel křesťany podle hlavité známky
jejich, an dí: všem vzývatelům Pána našeho
Jesu Krista.

Vzývati Krista jest jej co Pána svého
uznávati a při modlitbách svojich ke jménu
jeho se táhnouti, Act. 2, 21. 9, 14. 21.aj)j.,
což úctu božskou nadesýlá a v sobě zahr
nuje. Ve vzývání t. j. modlitbě se posvěcení,
o němž předešlo, dokonává a utvrzuje, jakož
bylo v něm počátek vzalo; ve slovu Fána
našeho Jesu Krista udává se důvod té úcty
a toho vzývání a spolu právo Páně od lidí
pocty oné žádati; jméno osobu značí a všechnu
tu, jenž v něm leží podstatu. Bohocta Kri
stovi vzdávaná byla hlavitá známka, po níž
Plinius v Bythinii křesťany poznal. Má pak
na mysli křesťany na všehkem místě Krista
Pána vzývatele ; ze předešlého víme, že ne
mluví o celé církvi po světě, nébrž že na
mysli má církve v přásle Korintském vzdě
lané. Dokládá o místě tom všelikém ještě
slova na místě jejich a našem. Tak se dle
vulgáty překládá jedině dobře. Jiným Sice
se vidělo překládati: jejich a našeho, jakoby
Pavel nějakou opravou táhlsekslovům Pána
našeho Jesu Krista, jenž jejich jest Pánem
jakož i naším jest. Ale prázný ten a nicotný
výklad potýká se s vazbou, podle níž slova
jejich a náš ku slovu místo se poutati mu
sejí a slovy těmi jejich a našem Pavel obme
zuje mástoonovšelikéa velírozuměti místa, jenž
jim Korinťanům a nám Pavlovi a Sosthenovií
společně náležejí. Každé místo v Acháji, kdež
křesťané bydleli, společné bylo Korintanům
s Pavlem a Sosthenem,ješto Korintská církev
byla mateří, ze které se církve druhé vyvi
nuly, Pavel pak jejich zakladatelem a hlavou
byl, Sosthenes ale nemálo k rozkvětu církví
oněch přispěl. Takto Pavel přednost Korint
ské církve uznává, ale spolu právomocnost
svou jim na paměť uvádí. Dotýkáme ještě,
že někteří nedobře slova na mástě jejich a
našem o schodništěch či místech rozličných
Korintských rozuměti chtěli, jejich o nějakých
místech, kdež se strany tři, Petrova, Apol
lova, Kristova shromážďovaly a našem o místě
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v Korintě, kdež se stoupenci Pavlovi schá
zeli; leč tomu výkladu odporuje, co se níže
1. Kor. 11, 20. praví, že sekřesťané veškeři
v jednom místě v Korintě scházeli, jakož i
14, 23. totéž vysvítá. Jiní rozšiřují slovo to
našem na Efés město, jakoby list Pavlův ně
jakým listem oběžným byl, aneb jakoby Pavel
ve slově našem toliko na Fortunata, Stefana
a Achajka myslel, jenžto se právě, když list
psal, u něho v Efesu nalezali.

S tím skončuje se přípis a následuje že
lání: Milost vám a pokoj od Boha Otce na
šeho a Fána Jesu Krista. Zelání to Pavlovi
obyčejné vyloženo jest Rom. 1, 7. Milost
Boží jest pramen všeho pokoje t. j. všeho
blaha a zvláště blaha duchovného, jenž záleží
v pokoji a smíření s Bohem a může dáno
býti jenom od Boha co prazdroje, jenž otcem
naším jest podle duchovního obrození a pří
svojby čili usynění našeho; všeliká pak milost
Boží se nám prostředkuje skrze Krista a od
něho se nám dává, jenž stejné s Otcemjest
moci.

Odpravil apoštol, co při listech obyčejno
jest a mohl ihned přejíti k samému pojed
nání. Leč jak jinde tak 1tuto počíná slavným,
nadšeným, kněžským a bohoslužebným díku
činěním za udělená čtenářům svojim, Korin
tanům, dobrodiní, za přednosti jim propůj
čené. Plyne děkování jeho z čisté a přímé
mysli, aniž sobě odporen jest v tom, že tu
na začátku jen chvalitebných věcídotýká, vad
a nedostatků církve zhola pomíjeje,ješto dary
ty vůbec co dary Korintské církvi propůj
čené považuje, osob a jich některých nehod
nosti se odtahujíc. Nikde ale za meze pravdy
nevykročuje aniž ve chválycírkve Korintské
se vydává, jak na př. při Římské církvi Rom.
1, 8. nn. činí, nébrž spravedlivým uznáním
předností církve i nám všem příklad dává,
abychom bezzávistně dary Boží na jiných
uznávali a za ně Bohu díky vzdávali. 'Tím
ale spolu také sličně sobě připravuje mysli,
aby lékové jeho nápotom tím raději se při
jímali. [ vece: Děkuji Bohu svému vezdy za
vás pro milost, jenž dána byla vám v Kristu
Ježiší. Praví svému Bohu,jak tam Rom. 1,
8. a jak i jinde Filip. 1, 3. 4, 19. jj., ješto
veliká jeho k Bohu láska mu pravila, že Bůh
tak mu svrchovaně Bohem jest, jakoby jen
o něho pečoval a jakoby tudy všech lidí lá
skou k němu hořeti žádal a díky veškerého
tvorstva mu obětoval. Děkuje Bohu vezdy,
velečasto a trvánlivě, kdykoli totiž mu církev
Korintská na mysli tane. Důvod díků svojich
udává, an vece: za vás pro milost, jenž dána
byla vám. Milost tuto béře hromadně za všecky
milosti jim propůjčené, o nichž něco podro
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bněji v násl. v. 5. mluví. Milost ta jim byla
dána v Kristu Ježíštť t. j. ve společenství sKristemavněmCoVpůvodua živluazdro
ji všeliké milosti. Původ všech proudů a pra
menů jest moře, vece sv. Bernard (ser. 13.
in cant.) původ všech ctností a vědomosti
jest Pán náš Ježíš Kristus; zdrženlivostpletě,
snaha srdce, přímost vůle zezdroje tohoplynou
a sluší, abychomskrze díkučtněnívraceliproudy
ony, aby tém hojněji se vylévaly. A již míst
něji vykládá, za které milosti Korintanům
poskytlé děkuje, že totiž jste zbohatli na všem
v něm, na všeliké řeči a všelikémpoznání. Bo
hati učiněni jsou v něm t. j. v Kristu na
všem, na všech věcech, jenž se ku spáse od
nášejí, což nápotom poněkud rozčástkuje, an
vece: na vší řečí a všempoznání. Bohat byl
Korint a Pavel užívá právě slova obohatlijste,
aby jim na mysl uvedl, že mimo bohatství
světské jest také jiné bohatství mnohem
lepší a jedině bytedlné. Neuvádí ale všeho
toho, jímž od Krista obmyšleni byli, bohat
ství jejich, nébrž uvodí místněji všelikou řeč
a všeliké poznání. Prvním slovem, všelikou
řečí rozumí výmluvnost a ty blahodary, jenž
se ku pronášení a vyjádření zbožné nauky,
zbožných pocitů a náhledů odnášejí; pozná
ním slyší vyrozumění písmu St. Z., vědomí
nauk křesťanských a vědomosti ty, jenž vni
terného chápání nauky Boží napomáhají.
Chce říci: všemi vněšnými a vniternými
přednostmi vynikáte. Místo přednosti první,
všeliké řeči, kladli a vykládali někteří: vše
liké slovo a slyšeli nauku Korinftanům hlá
sanou; leč výkladu tomu příčí se nejedno
místo, kdež apoštol slova ta obě spojuje 2.
Kor. 8, 7. 11, 6., která místa vymáhají, aby
chom 400g nepřekládali slovo, nébrž řeč, ve
smyslu výše uvedeném. O jiných výkladech
zbytečno bylo by se šířiti. Sv. Klement v
1. 1. Cl. 1. podobně chválí Korinfany, an
vece: kdož přišed k vám dokonalého a jistéhopoznánívašehonevychvaloval?© Obo
hacení ale to všemi přednostmi vněšnými a
vniternými jde odtud, že jste křesťanskou
víru upřímně přijali. To vece Pavel slovy:
jakož svědectví Kristovo utvrzeno, upevněno
bylo mezi vámi. Svědectvím Kristovým či svě
dectvím o Kristu sluje víra křesťanská, ana
nauka její a Co S ní spojeno jest, vydává o
osobě Páně a o dílu spásy jím vykonaném
dostatečné svědectví Act. 1, 8. 2. Thess.
1, 10. 2. Tim. 1, 8. V tom výkladu sje
dnávají se vykladači. Leč v udávání vazby
s předešlými větami a ve výkladu částice
jakož se různí. Jedni praví, že spojka jakož
jest částicí příčinnou, jak nejednou bývá Jo.
17, 2. 1. Kor. 5, 7. a j. Ti vykládají: svě
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dectví to upevněno jest ve vás, ve vaší mysli
skrze víru stálou. Tím totiž více se pro
jevovali darové řeči a poznání, čím více v
srdcích, v rozumu a v mysli vaší se upevňo
vala víra Páně a čím více zůstávalo slovo
Jeho ve vás. Výklad ten sličen jest a práv
a proto jsme již výše vazbu mu přiměřenou
ustrojili. Jiným se vidí částice jakož udá
vati výsledek a následek darů těch dotče
ných propůjčených Korintanům a vykládají:
těmi spůsoby víra křesťanská mezi vámi 0
svědčena, opravděna a utvrzena; leč té vazbě
příčí se místa Jo. 17, 2. a j., kdež spojka
ta příčinu a důvod věci předešlé značí. Jiní
myslí, ze Pavel ku předešlé větě větu tuto
přiřaďuje a rozumějí slova ta 0 potvrzení
víry skrze divy a zázraky a dary Ducha sv.
vůbec. Pravda sice, že slovo PeBasoe Mr.
16, 20. Hebr. 2, 4. přichází ve smyslu 0 po
tvrzení víry skrze divy a zázraky, leč na
našem místě výklad od nás výše schválený
předek má, ješto i v. 8. ho vymáhá.

Toto pak jejich upevnění u víře v útro
bách a myslech jejich vypůsobené, přivedlo
u nich s sebou ten účinek, že nemají nedo
statku v žádné milosti. Myšlénka ta již ve
v. 5. byla kladně položena slovy: zbohatli
Jste na všeliké řečí a na všelikém poznání;
nyní touže myšlénku záporně vyjádřuje a
pronáší se o míře a stupni onoho obohacení.
Smysl jest neodevzdáváte žádné etrkvi co se
milostí od Boha udělených dotýká, nedržíte
v tom zadu, nemáte v tom nedostatku něja
kého aniž skrovněji obmyšleni jste byli.
Nechce říci, žeby nějaké milosti neměli, což
by se v ř. t. s genitivem vázat: muselo,
nébrž o stupni a míře mluví, že s té strany
ujmy před jinými církvemi netrpí v žádné
milosti. Stojí sice v ř. t. yavona a tudy se
vykládá obyčejně, že nemají nedostatku v
žádném blahodaru či duchodaru, o němž níže
k. 12. 14. místněji se rozšiřuje; avšak slovo
to zde ode Pavla prostranněji se béře a za
hrnuje, jak v. 8. a již slova očekávajíce atd.
očividně dokazují, milosti veškery, kterých
se křestťanstvem vůbec člověčenstvu dostalo,
jak Rom. I, 11. totéž slovo yevicue šířeji se
béře. Ve slově očekávajíce zavřína jest na
děje a ve slově bez úhony v. 8. obsahují se
mravné ctnosti, jež k životu věčnému vedou,
jaké Pável Gal. 5, 22. Rom. 5, 4. a j. vyčítá.© PřipisujePavelKorinťanůmhojnost
milosti Boží, ne jakoby každý z nich hojnost
tu měl, nébrž že v celé církvi jejich co tělu
duchovém se skutečně nalezají; nechce tedy
říci, že by někteří z nich nedostatku v du
chovných milostech neměli, tak jako jméno
bohatého města, jakým byl Korint, neopo
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vídá, že všickni Korinťtané a každý z nich
bohat byl. Nad to velmi prozřetedlně si
vede a záporně mluví, aniž praví, že by ve
všech věcech a ctnostech dokonalosti byli
dosáhli. Ješto ale přece Duch sv. se nad
nimi takovou vylil hojností, tudy nepřijde
se jim báti příští Kristova, nébrž mohou s
radostí co praví křesťané očekávati příchodu
jeho k soudu, kam veškero srdce křesťana
střepěti a tížiti má, ješto tenkráte dovrší se
dílo Páně a závoj padne, pro který slávy
Páně spatřovati tu nemůže. A to Pavel pří
stavkem dokládá: očekávajíce zjevent Pana
našeho Jesu Krista. Dí: očekávajíce, úmexěego
pevot a nedí pouze čekajíce, aby tím složitým
slovem stálé a trvalé očekávání vylíčil. Zje
vením značí se osobitý příchod Páně k soudu
se vší slávou a velebou Mt. 24, 30. a.j.
Radostně očekávají příští Páně ti, kdož v
něm naději skládají a jemu dokona oddáni

jsou, an s ním blaženě kralovati budou, Tit.„ 13.
Při té na soud Boží myšlénce nutí jej

láska do Korinťanů všeho dobrého se nadíti
a jim dojití blaženosti upřímě a z té duše
žádati. Dí: Jenž %utvrdí, upevní vás až do
konce. Upevnitelem a utvrditelem Korinfanů
míní Boha vůbec, kteréž slovo z v. 4. zde
přibrati sluší, poněvadž dosud samo půso
bení Boží se předkládalo; také by místo v
den Pána našeho Ježíše Krista stálo raději
v dem svůj či jeho a nad to v. 9. mluvě o
Bohu se praví, že volá a potvrzuje. Utvrdí
a upevní vás Bůh všemi se vám propůjče
milostmi, tak že co na něm jest, ničeho vám
nesejde; utvrzení to samovidně se týká du
chovního života, jímžto se spása pojišťuje,
totiž upevnění ve víře, naději a lásce, kte
réžto milosti člověku Život věčný a spásu
pojišťují. Utvrdí vás dokonce tou měrou, dí,
abyste byli bez úhony v den Pána našeho Ježíše
Krista. Slova dokonce neznačí konec života,
nébrž konec věku pozemského veškerého po
kolení lidského, tak že slova v den Pána
našeho Jesu Krista výkladem jeho býti se
spatřují. Den Páně jest obyčejný výraz pří
štího soudu Božího 3, 13. Ve slově bdez
úhony aneb objektivně bezúhonně, vytýká se
výsledek onoho utvrzení a slova abyste byli
v té praegnantné vazbě přimysliti přijde, jak
Pavel nejednou s nějakým útěžkem mluví
1. Thess. 3, 13. Bezúhonen jest ten, jehož
nikdo právem odsouditi nemůže, jakoby v
něčem byl vyvinul aneb vyštěrboval; jest
tolik co bezvinen, a Pavel projevuje naději
a důvěru svou, že Bůh je dochová milostí
svou, aby bezvinnými nalezení byli v den
příchodu Páně, Ovšem předpokládá Pavel
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také, že jak což na Bohujest, všelijak víru,
naději a lásku jejich upevní a vjiných ctno
stech je utvrdí, že, díme, také jimi nic ne

| sejde, aby záměru Božího s nimi se dostihlo.
Důvěru pak onu svoji opírá Pavel o věrnost
Boží, an vece: Věren jest Bůh, skrze něhož
povoláni jste.. Věrnost záleží ve stálosti a
pravdivosti a konečném dodržení zámluv
učiněných ; zámluva pak činěná od Bohajest
zahrnuta ve slovech: skrze něhož povolání
jste k obecenství Syna jeho. Obecenství Syna
jest obecenství se Synem, jest životné s ním
spojení, skutečná proniklost živodarnými jeho
mocmi, slovem duchovné s nim sdružení,
jenž počíná věrou a věrou a jinými ctnostmi
se strany člověka, milostmi a svátostmi se
strany Boží se udržuje, až konečně v onom
životě se dovrší a udokonalí osobnou s Pá
nem jednotou Filip. 1, 24. Dí skrze něhož a
nedí jak bychom očekávali a jak někteří
rkp. opravují od něhož, poněvadž Boha zde
více co prostředníka než co působce onoho
s Kristem spojení vystavuje a nad to před
ložka die střídati se může s předložkou vzo
anebo ezo tam, kdež se o určité vytknutí
příčiny prvotné nejedná. Sv. Jan dí 0 sobě,
že co viděl zvěstuje, aby měli věrcové spo
lečenství s Otcem a Synem jeho Jesu Kristem
1. Jo. 1, 3.

Potud sáhají díky a sáhají chvály apo
štolovy, v nichž chválí na Korinťanech co
chvalitebno jest a díky při tom vzdává Bohu,
z jehož darů všechna dobra plynou. Stránku
světlou církve Korintské na odiv vystavil;
přechází ze světla k stínu a od chvály při
stoupá k výtce a důtce. A tudy užívá od
porovací spojky však, při tom ale výtku tu
svou uskrovňuje a ulahozuje prosbou, an dí:
Prosím však vás, bratří, skrze jméno Pána
našeho Jesu Krista. Pro ujemnění té, kterou
dáti hodlá výtky, přičiňuje pěstěně Bratří,
a prosí skrze jméno Pána našeho Jesu Kri
sta. Rčení skrze jméno není tožno s frásou
ve jménu Pána našeho J. Kr., aniž smysl
jest: mocí Jesu Kristovou, kterou nám dal
co apoštolu svému, nébrž jest toli co pro
jméno či pro osobu J. Kristovou, pro váš k
němu co Pánu a Spasiteli poměr, pro tu
vaši skrze něho v jedno tělo sjednocenost,
pro tu lásku, kterou se k němu co Spasiteli
nésti máte, pro vůli jeho, jenž chtěl, aby
všickni jedno byli Jo. 17, 21. Tak užívá
předložky die skrze Rom. 12, 1. 15, 30. aj.
Prosí jich pak takto snažně, aby totéž mlu
vidi, t. j. ústy jednostejně vyznávali, jedno
stejné vyznání pronášeli. Jednostejná řeč
předpokládá jednostejné smýšlení; leč Pavel
přece dí, aby jednostejně mluvi maje na
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mysli, že jedni pravili: Já jsem následovník
Pavlův, jiní já Apollův, jiní já Kéfův; chce,
aby různice ta veřejně slovy pronášená pře
stala, by různice myslí tím více a více se
nerozmáhala. Než o svornosti mysli mluvě
předesílá ještě slova: a nebylo mezi vámi
různic, různých řečí a rozstrků či roztržek
v mínění a náhledech a tudy také rozličných
stran. Slovy těmi záporně totéž vyslovuje,
co dřívěji kladně byl vyslovil, abyjednostejně
mluvili. Ješto pak, jak jsme právě toho do
tkli, všelijak svornost v řečispoléhá na svor
nosti ve smýšlení, tudy dokládá: nébržabyste
byli dokonalí v jednostejné mysli a v jedno
stejném mínění. V r. t. Stojí xarnoziouevou,
což vlastně značí upraveni, složeni, sraženi,
opraveni, doděláni, dohotoveni; kde rozkoly,
svárové a odštěpenství jsou, tam věc doko
nána, dovršena či dokonalá není. Mají pak
býti sjednáni a dovršeni V jeďdnostejné mysli
a v jednostejném mínění. Někteří mysl o ná
hledech v nauce, mínění ©náhledech v životě
a v lásce vykládají; leč mínění yvoun vezdy
se k myslné stránce v N. Z. odnáší. Lépe
jiní rozdělují ta dvě slova, že mysl jest
pramen mínění a toto co soud jest výplynek
oné t. mysli; mys? jest toli co rozum, a mě
nění toli co úsudek, náhled. Kdo jinak smý
šlí, ten i jinak soudí a jiná mínění a jiné
má náhledy. Na Korinfanech ale žádá Pavel,
aby stejnomyslní a stejnomínivi byli tou
měrou, aby rozpory, rozepře a vády mezi
nimi přestaly. í

Netají se pak před nimi s příčinou, proč
takové jim dává napomínání. Nebo, dí, 0
známeno mně bylo o vás, bratří moji, ode
domovníků Chlotných, že různice jsou mezi
vámi. Opět pěstěně a chlácholivě mluví
bratří moji povídaje, aby výtka ta méně -je
poráněla. Jmenuje rodinu, ode které se toho,
co jim vytýká, dověděl, aby věděli, že nemá
vědomosti té z nějaké nejisté pověsti a spolu
aby jim na um položil, že oni sami o tom
mu známost dáti aneb s ním aspoň 0 to se
poraditi měli, jakož se o radu jeho se strany

velikou, ano svrchovanou do sebe důležitost
chová. Chloa ta podle jména byla původem
pohanka, ana i Demetera příjmí to nosila,amíníjedni,žepřebývalavEfesua její
domovníci či domácí, kdokoli to byli buď
synové buď sluhové její, při svém z Korintu
navrácení Pavlovi o různicech oněch zprávu
podali. Jiným ale zdá se, že Chloa raději
byla obyvatelkyně Korintu a že lidé její,
kdokoli to byli, do Efesu přišedše apoštolu
z rozkazu Chloina onu zprávu donesli, ješto
se jí věc ta nebezpečna býti zdála. Různice,
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praví, jsou mezi vámi, t. j. hádky, pře, spory
z rozštěpenství onoho povstalé. Toli praví
vůbec a vesměs. Leč nepřestává na tom
obecném vytknutí, nébrž místněji a živé a
jakoby dramaticky vypisuje, co by tu mínil:
Míním pak to, že každý z vás říká: Já jsem
Pavlův, já pak Apollův, já ale Kéfův, já
však Kristův. Ze slova každý z vás viděti,
že církev Korintská veškera vhádkách oněch
vězela, ač ovšem počátečny teprv byly a ku
podstatě víry nijak nesahaly. Každý z vás
buď tu buď onu řeč v ústech mívá; oddílně
mluví. Jeden říká: Já jsem Pavlův či Pa
vlovec, Pavla se přidržím, k němu znám Se,
on u věcech nejetných nejvíce mi se líbí.
Sebe Pavel napřed jmenuje, aby tím důraz
něji a jako nestranněji kárání svoje nastro
jeno býti ukázal. Nápotom jde po stupněch
od menšího jména k důstojnějšímu, ačjiným
se vidí, že podle času postoupá, jak totiž
jedna strana za druhou se vyvinula. Čtyry
jsou strany, aniž jich na tři aneb na dvě
ztenčiti lze, jak se tam někteří exegeti opo
vážili, buď Pavlovce s Apollovci a Petrovce
či Kéfovce s Kristovci za jedno kladouce,
buď ode tří prvních čtvrtou, Kristovce, od
lučujíce, jakoby jimi praví a nestranní kře
stané se vystihali. Celá vazba řeči ty čtyry
strany v stejnou protivu klade, aniž náhledu
onomu nakládá to, že v. 13. jenom tří stran
dotýká a 3, 23. o přináležení Kristovi v do
brém smyslu mluví, ješto 1, 13. očividně
jinak mluviti nemůže a 3, 23. pravá přile
hlivost a přivinulost ku Kristu nepravé a
samodějné se naproti staví. Sv. Klement 1.
Kor. 47. sice také o Kristovcech mlčí, ale
"činí to proto, poněvadž jen o nášlapnícícn
ltdí mluví a věci té jenom mimochodemdo
týká, za podkladek ji svému pojednání bera.

Byli jsou již mezi starými a jsou posud
někteří, jenž za to měli, jména Pavlovec, A
pollovec, Kéfovec a t. d. nebýti jména hlav
každé strany, nébrž jenom vymyšlena býti,
aby pod pláštěm a pokrytím takovým sku

. tečné hlavy roztržek a rozkolů tamějších tím
manželství k. 7. tázali, poněvadž takéta věc | bezpečněji a nezávadněji kárati mohl. Náhled

ten nemá základu na slovech 4,6.,jak z pra
vého výkladu oněch slov vysvítá a okolnost
ta, že samomluvně se stranníči tuto uvádějí,
jakož 1 všechno, což následuje, náhledu tomu
zhola obstáťti nedává. Po Pavlu stáli, kdož
závaznost St. Z. zapírali, v tom jen káranu
býti zasluhujíce, že méně o svornost a lásku
dbali. Apollovet velikou váhu kladli na vý
mluvnost a učenost dormnějíce se tím kře
sťanské nauce prospěti; výtky zasloužili, že
více sobě než sluší na dotčených prostředcích
zakládali. Kéfoveř či Fetrovci spojovali ně

1i*
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které obřadySt. Z. s vírou křesťanskou, což
se rozeným Zidům dovolovalo tehdá ještě na
počátku evangelia před konečným soudem od
Boha na národ a město jeho proneseným ; že
mnoho na obřadech“oněch viseli a tím je
dnotě církve ujímali, ovšem káry zasloužili.
Znamenito jest, že vece Kéfůva nedí Fetrův ;
užívání tohoto jména hebrejského nadesílá
bezmála, že stoupenci ti ze Zidovstva pochá
zeli. Ješto ty také kárá co říkali: Já jsem
Kristův, v jednu řadu je se předešlými klada,
tedy jisto, že něco na nich bylo, co trestu a
domluvy vymáhalo. Byla to pýcha, za kterou
se jim zazdálo bezprostředně s Kristem se
spojovati a lidmi co prostředníkem mezi člo
věčenstvem a Kristem povrhati; byli to spi
ritualisté, jak později se nejedenkrát vysky
tli, nechtící věděti o církvi a sluhách 1 ob
sluhách církevních, nébrž o své sami ujmě
se na Krista dobývající. Mylně někteří praví,
že to byli bezprostřední učeníci Páně, kteří
Krista slyšeli osobně; těch zajisté v Korintu
jen přeskrovná částka býti mohla abez toho
Petr byl hlavitý a prvý učeň Kristův. Leč
musíme opětovati, veškery ty čtyry strany
byly ještě nevyvinuty a rozstrkové a jak Kle
ment R.1.Kor.47.dí, příchylové se tam nale
zali, ale rozbrojů nebylo dosud žádných,aby
tím základ církve byl porušen býval. Přece
ale i ti nepatrní počátkové nebezpečný zárod
v sobě chovali a již to bylo s ujmou pravé
zbožnosti v Kristu založené, že křesťanství
nepovažovali za událost a séřu, nébrž za škol
skou nějakou moudrost, při níž téměř na
osobnostech toli co na samé nauce záleží. To
matení úřadu s osobou, prostředku súčelem
a ta příchylnost k jednomu, odchýlenost od
druhého učitele chovala, jak jsme pravili, ne
bezpečný kel a zárod.

A tudy Pavel s důrazem v otázkách ná
sledujících proti nim vystoupá. Rozdělen jest
Kristus? Pavel-li pro vás ukřižovánbylaneb-li
na jméno Pavlovo jste pokřestěnt byl? Přiotázceprvé:© Rozdělen-lijestKristus,chybí
otazná částice, leč to nemůže vaditi, abychom
otazně věty té nečetli, poněvadž ta částice
nejednou se opouští 2. Kor. 3, 1. Gal. 3,
21. a jj. Kristem tu někteří rozuměli my
stické tělo Páně t. j. církev, jakoby se tá
zal: zdali jest více církví nežlijedna? Ovšem
jako tělo Páně na kříži nebylo rozděleno ani
prokláno, tak nemá církev Božírozštěpována
býti. Lépe však jiní rozumějí osobu Krista
Pána. Zdali Kristus rozdělen jest tak, aby
jiného měli Petrovci, jiného Pavlovci? atd.
Není-liž onjedin, jsa jediným základem jedné
církve? Tato otázka hledí ke všem čtyrem
stranám, ješto dvě co následují, Krista se
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odtahují na um dávajíce, jak pošetilo jest k
lidským náčelníkům se v církvi Páně přivi
novati a po nich jméno nositi. Dotýká při
tom hlavitých nauk víry křesťanské, důkazem
nepřímým k nemožnosti veda: Zda Favel
ukřižován byl za vás? Aneb-l' na jménoPavlovopolkřesťěníjstebyli?© Chceříci,zdali
já neb t1 druzí jsou spasitelé vaši? Vaše
mluvení a váš hovor není jinaký, leč jakoby
nebyl Kristus pro všecky umřel ajakoby jste
nebyli na jméno Kristovo pokřestěni, nébrž
jakoby byl za jiné Pavel, za jiné Apollo,
za jiné Kéfa umřel a jakoby tinajméno Pa
vlovo, tamti na jméno Apollovo a zas jiní
na jméno Kéfovo byli křest přijali. Jmenuje
tu jenom sebe samého, aby se nezdálo, že
ze závisti a zázdrosti jména ta jiná vynáší.
Na jméno čí pokřestěnu býti značí křest při
jíti s tím slibem a závazkem tomu, na jehož
jméno křest jde, sloužiti a jej vzývati Mt.
28, 19. Act. 19, 3. Rom. 6, 3.

Při otázce o křestu tanulo Pavlovi na
mysli, jak dobře se v tom stalo, že on sám
vlastní rukou v Korintě tak málo osob byl
pokřestil. Tudy se vylévá v díkučinění řka:
Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nepokře
stil, leč Krispa a Kaja, aby někdo neřekl, že
ve jméno moje pokřestění jste byli. Kdyby
mnoho a všeckv byl pokřestil, kdož od něho
vyučení byli, bylo by se zdáti mohlo, jakoby
byl úmyslně sobě zvláštní stranu v Korintě
utvořiti hleděl a jakoby byl nějaký dal ná
mětek k utvoření stran dotčených. Poznává
v tom prozřetedlnost Boží, která člověka
moudře vede, ač moudrost tu člověk teprv
později uznává. Krřspus byl náčelník sbor
nice v Koriutu, jenž s celým domem svojím
na kázaní Pavlovo ku Kristu se obrátil Act.
18, 8. Kajus Rom. 10,23.jest hostitel Pavlův,
u něhož se Pavel ubytoval. Ješto tak málo
vlastnoručně pokřestil, nemohl mu nikdo vy
týkati, že by byl příčinu dal roztržkám křestě
ním je k sobě tak upoutav, že se po jménu
jeho nazývali. Od té doby prý se v řeckécírkviužíváslov:© KřestťísesluhaKristův
místo: já tebe křestím, aby odtad nepovstala
příležitost k roztržkám církve. Leč potřeba
toho později teprv se vyskytla, když někteří
bludaři veliký důraz kladli na osobu, která
svátostmi posluhuje. An ale Pavel to píše,
napadá mu ještě, že také Stefanův dům byl
křestil a tudy dostavně to praví: Pokřestil
jsem t Stefanův dům čili čeleď Stefanovu; a
tím co ještě praví: ostatně nevím, že bych byl
koho pokřestil vestříc vychází všeliké výtce,
jakoby byl něco úmyslně zamlěeti chtěl. Ste
fanus 16, 15. 17. byl s Fortunatem a Achaj
kem co posel k apoštolu od Korintanů do Efesu
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přišel a apoštol je ku prvotinám církve Ko
rintské čítá a všechnu chválu © něm praví,
ač ostatek nic o něm více nevíme.

Ale aby nikdo zas se strany druhé, ja
koby málo byl pílel příkazu Páně o křestu
apoštolům Mt. 28, 19. vydaného, obviňovati
ho nemohl, ukazuje, že v tom počínání svém
ovšem práv byl. „Neboneposlal mne, vece,
Kristus křestit, nébrž evangeltum kázat. Mluví
o hlavitém účelu apoštolství a prohlídá k
slovům Act. 3, 15., kdež Pán o Pavlovi dí:
Jest mi nádobou vyvolenou, aby nesl jméno
moje před krále atd. 22, 15. 25, 160—18,
kdež tedy výslovně Kristus mu kázati slovo
Boží uložil, o křestění se nezmíniv. (Ovšem
pak byv poslán kázat právo měl a měl po
vinnost křestiti v čas potřeby, ješto nemohl
míti jiného úkolu leč onen ode Pána všem
apoštolům vytknutý Mt. 28, 19. učte a kře
stěte; tudy slova Pavlova nemohou se bráti
ve strohosti svého hlaholu, nébrž zápor ten
vztažitý jenom a poměrnýjest a chce toliko
říci: Není to hlavitá úloha mně ode Pána
vytknutá, abych křestil. Podobně Mt. 9, 13,
praví se: Milosrdenství žádám a nikoli obětí,
t. j. milosrdenství chci po přednosti, mnohem
více než obět. V tom si počínal jak Pán sám,
jenž vyučoval sám osobně, ale křestil skrze
učeníky svoje Jo. 4, 2.; a počínal sobě jak
ostatní apoštolé, jenž jak Act. 8, 10. 10, 48.
viděti, křestu skrze jiné podřadné pomocníky
svoje udělovali. Tím se nečiní ujma důstoj
nosti křestu, nébrž jenom se vytýká, že křest
spíše od jiných se udělovati mohl, kterým
by nebylo bývalo lze také hlásání evangelia
svěřiti a kteří nejsouce vyučováním zaneprá
zněni dobře k onomu dílu dostačovali.

A s tím se již ocítá na přechodu k 0
spravedlnění svému, proč tak jednoduchým
spůsobem evangelium kázal, na mysli maje
ty, kteří po Apollovi se zvouce větší nežli
slušno váhu na učené a vědecké 'předklá
dání víry pokládali. Dí: Ne v mouďrostiřečt,
aby nebyl vyprázněn kříž Kristův. Moudrost
řeči jest moudrost v řeči 1 v přednášenípro
jádřovaná, jest genitiv obsahu. Taková mou
drost v řeči záležela zvláště ve filosofické
povaze nauky přednášené, jak to Řekové
milovali a po chuti jejich Apollovi stoupenci
žádali. Dí moudďrost řeči a tudy nemluví o
filosofické látce, nébrž o formě, o filosofi
ckém rouchu, filosofickém vykládání, vy
světlování, spracování, pokud se to s po
vahou nauky setkává. Totéž praví 2, 1.:
Nepřišel jsem s vyvýšeností řeči a moudro
sté a odmítá od sebe strojnou úpravu řeči
a ukazování světské moudrosti, ješto ta se
jenom v řeči projevovati mohla, poněvadž
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nikdo platonické a jiné filosofické nauky u
Pavla při jeho od Krista poselství hledati ne
mohl, Skutek, že Syn Boží za nás umřel, má
postačovati nám, abychom Krista zamilovali
a v něho věřili a nemá se nikdá na zevnější
důkazy a okrasy fečnické a učeně ten důraz
klásti, aby se zdálo, jakoby děj onen nemohl
působiti, leč by na pomoc vzal sobě lidskou
moudrost a výmluvnost. Kdyby byl sobě vedl
po moudrosti řeči, obávati se bylo,aby nebyl
vyprázněn kříž Kristův. KřížKristův jest smrt
kříže, již Kristus podstoupil a Fil. 2, 18. ta
moc božská, jenžto skrze zásluhy Krista u
křižovaného působí. Kdyby se evangelium
hlásalo po vědecku v moudrosti řeči,tedy by
kříž moci svojí zbaven byl a na roveň byse
kladl s moudrostí lidskou a lidé by obrácení
pohanů připisovali moudrosti a výmluvnosti
lidské, zvláště pak Korinťané, kteří nadměr
nou váhu na výmluvnost a moudrost onu
kladli. Ještě zbývá otázka, sekterým slovem
slova poslední ne v moudrosti řeči, aby nebyl
vyprázdněn kříž Kristův, se vázati mají, se
slovem-li kázati evangelium tak, žese udává
jenom živel, ve kterém se hlásání evangelia
má pohybovati; aneb-li se mají slova ta tá
hnouti k slovu poslal oméoredsv mne Kristus.
Poslední náhled zdá se převáhati, poněvadž
bychom místo oůx v ř. t. raději umočekávali,
kdyby první domněnka obdržeti měla. Sv.
Tomáš Ag. praví, že nijak slovům Pavlovým:
Ne však v moudrostiřeči, neodporuje okolnost,
že učitelé církve nejední ve svých spisech
užili moudrosti světské, lidských důvodů a
okras řeči. Nebo jiná věc jest učití v mou
drosti řečí a jiná jest užívati moudrosti řeči
ve vyučování. Ten učí v moudrosti řeči, kdo
moudrost řeči klade za hlavnou osnovu a
hlavný kořen nauky své tak, že jenom to
schvaluje, co s moudrostí řeči spojeno jest a
to zamítá, co té moudrosti řečizbaveno jest.
Ten ale užívá moudrosti řeči, jenž základ
pravé víry položiv k službě víry béře, cokoli
pravého v naukách mudrců nachází. Proto
Augustinus dí (Doctr. Chr. 2, 40.): Jestliže
mudrcové něco řekli, co pravo jest asvírou
naší se shoduje, toho se netoliko štítiti ne
máme, nébrž od nich co nepravých majet
níků k našim užitbám a potřebám vymoci
máme.

Všady potřebí nauku Kristovu čistě a
cudně a nepokáleně chovati a hlásati, aby
kouzlo řeči nebylo větší nad mocnost kříže
a tím esthetické jenom ukojení, ne však ka
jicné smýšlení se působilo. To pak apoštol
již blížeji rozvíjí a dokazovati se podjímá po
třebuoné prostoty, aby nebyl vyprázněn kříž
Kristův.
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18. Nebo řeč kříže
těm, co hynou, bláznovstvím, těm ale,
kdož spaseni bývají, nám totiž, Boží mocí ,
jest. 19. Nebo psáno jest: zmařímmou
drost mudrců a rozumnost rozumných
zavrhnu. 20. Kdež jest mudřec? kdež
zákonník ? Kdež zpytatel tohoto věku?
Zdali neučinil bláznovstvím Bůh mou
drost tohoto světa? 21. Nebo poněvadž
v Boží moudrosti nepoznal svět skrze

zahanblíla všelikou moudrost světskou.

sice jest | shrnuje se. Ifynoucí a spasení dosahující se
. kladou tuto místo nevěrců a věrců, místo před

moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze .
| ponětím bláznovství se tuto spolu spojujenemoudrost kázaní spasiti věřící. 22.

Poněvadž i Židé zázrakůžádají i Řekové
moudrosti hledají, 23. my ale hlásáme
Krista ukřižovaného, Židům sice pohor
šení, pohanům ale bláznovství, 24.samým
jim ale povolaným, Židům 1 pohanům,
Krista Boží moc a Boží moudrost, 25.
ješto co bláznivo jest Boží, moudřejším
jest než lidé: a co mdlo jest Boží, sil
nějším jest než lidé. 26. Nebo vizte po
volání svoje, bratří, že nemnozí moudří
jsou podle těla, nemnozí mocni, nemnozí
urozeni, 27. nébrž co bláznivojest světa,
vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré a co
mdlo jest světa, vyvolil Bůh, aby zahan
bil co silno jest, 28. a co neurozeno
světa a co potupeno jest, vyvolil Bůh
a to Co nejsoucno jest, aby co jsoucno
jest zkazil, 29. aby se nechlubilo žádné
tělo před obličejem jeho. 30. Z něho
pak vy jste v Kristu Ježíši, jenžto stal
se nám moudrostí od Boha i spravedl
ností a posvětou a výplatou, 31. aby
jakož napsáno jest: Kdo se chlubí, v
Pánu se chlub.

Vev
Mluvil o moci kříže Kristova a 0 nevy

prázňování moci té skrze světovou moudrost.
Již pak moci té dokazuje z účinků blaho
dějných, spolu to co se tu namítati dá, při
pouštěje a odváděje. Mohlo se totiž namí
tati, že nebude-li víra spojována s moudrostí
lidskou, ztratí svou působivost, aniž spásy
lidem dopomůže. Připouští to Pavel u ne
věrců, leč odpírá tomu zhola u věrců. Dí:
Reč kříže jest sice bláznovstvím těm co hynou,
ale těm kdož spasení dosahují, totiž nám,
mocí Boží jest. Reč kříže jest řeč o spáse
člověčenstva skrze smrt Páně na kříži, ve
kteréžto nauce základ a soujem nauky Páně

chodku následek vyjádřujíc, čímž řeč nemálo
ráznosti a síly dosahuje a záhubivost nevěry
se očitě ozračuje. Těm kdož hynou vece v
praesentě; nedí zahynou ve futuru, nébrž v
přítomném času, poněvadž záhyn či záhubu
vystavuje co takovou, která se více a více
v čase vyvinuje a ještě zvrácena býti může.
Bláznovstvém jest, nepodobnou, pošetilou, ne
místnou, anobrž směšnou věcí; nebo co div
nějšího, nežli očekávati spásy od rozpjatce a
ukřižovati tělo svoje, aby spásy dosáhl? S

ponětí mdloby, slaboty a chabosti, jak z pro
tivy následující očito jest. Ta pakjest pro
tiva: Těmale, kdo spásy docházejí, totiž nám,
jest ona řeč o kříži mocé Boží. Veslově nám
Pavel mluví jménem všech, jenž byli uvěřili
a vynořuje spolu z vlastní zkušenosti obla
živou moc víry. I zde klade v přítomném
čase jenž spasení docházejí, poněvadž spása
se s časem vyvíjí a ovšem z ní vypadnouti
možno jest, kdybys odvíry vyštěrbil, ač Pavel
k možnosti té nyní, jak ani při prvnějším
členě o hynoucích neprohlédá. Moci Boží
DsoĎ vece a rozumí moc od Boha pochodilou,
kterouž Bůh v nás spásu působí. Dí mocí
totiž spasnou a nedí mouďrost, jak by se pro
tiklad vymáhati zdál, poněvadž právě o spa
sivé mocnosti kříže jedná; bez toho se v
moci té také moudrost ukazuje, an v dosa
žení záměru svrchovaná moudrost spočívá.
Podobně Rom. 1, 10. praví Pavel, že evan
gelium jest moc Boží ke spáse všechněch vě
řicích, dů %pohanů.

Pavel pro tu pravdu, že takovou mocí
Boží nadáno jest evangelium, uvádí důkaz
vzatý z výroků St. Z. z proroka Jesaiáše 29,
14. podle Sedmdesátců ač nedoslovně. Podle
nejbližšího smyslu historického jestřečo po
kutách, jenž Senacheriba zastihnou a jimiž
Bůh úmysly a záměry pohlavárů israelských
sebe za moudré vydávajících zmaří a takto
moudrost jejich co ničemnou a marnou pro
káže. Leč slova ta platí o veškeré moudrosti
lidské, ješto moudrest lidská vezdy soběrovna
a stejna v té straně jest; jak i sám Pán
právo výrok ten k NovémuZákonu táhnouti
uznává Mt. 15, 8. uvádě z téhož místa slova:
Lid ten ústy mne etí, srdce jeho ale daleko
jest ode mne. Jes. 29, 13. Chce říci: ukáži,
že moudrost lidská nic neprospívá ku spáse
lidské, nébrž naopak lidi do bludů a zátraty
zavádí. Dí: Zahladím moudrost moudrých a
rozumnostrozumnýchzavrhnu. Věta dvoučlenná
ta jednu myšlénku pronáší z dvojí strany, z
theoretické a praktické; theoretická se vy
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jadřuje slovem moudďrosti a odnáší se tedy
ke bludným náhledům o poměrulidí k Bohu
a světu a praktická, pronesená slovem 102%
umnost, hledí ke bludům ohledně mravného
života. Jiní obojí slovo o straně praktické be
rou a moudrost ku všeobecnosti, rozumnost k
jednotlivostem táhnou. Místo zavrhnu má v Št.
Z. text Sedmdesátců skryjí, učiním aby zmi
zela, což týž smysl dává. Již Kristus z toho
díky činil Otci, že skryl tajné věcipřed mou
drými a zjevil je malým Mt. 11, 24. Ne
chtěl aby svět, jenž vůli svou jemu nepod
čiňuje, rozumem ho pochopiti směl. Nechtěl,
aby na jediných školských naukách a nějakých
skoumáních dosti bylo pro jasné a spasné
vyrozumění nauk. Nemělo se hrdopyšným
mudrcům dostati té slávy, že mohou S to
býti, což jenom Duch sv. provésti může.

Již pak vítězoslavně Pavel vyhlašuje, že
se to slovo prorocké vyplnilo, an dí: Kde
jest mudřec? kde zákonník? Kdež zpytatel to
hoto světa? Prohlídá při otázkách těch k
slovům Is. 33, 18., kdež čteme: Kdež jest
učenec? kdež vážitel zákona? kdež učitel ma
ličkých? Chce pak Pavel říci těmi třemi bez
vaznými otázkami, že všickni mudrcové a
zákonníci a zpytatelé za své vzalia jako zmi
zeli, zhola veškeru platnost ztrativše. Rozdíl
mezi mudrci, zákonníky a zpytateli od rozli
čných rozličně se udává, leč lepší vykladači
téměř svorně nyní berou slovo mudřecči mou
drý na prvém místě položené všeobecně 0
lidské moudrosti vůbec a podřaďují mu slo
va dvě následující tou měrou, že zdkonníky
k mudrcům židovským táhnou, jak již slovo
samo sebou namítá, zpytatele či zvídatele o
sofistických řeckých mudrcích věku toho roz
umějí. Nedobře jiní jinak roztřídají, nejhůře
ti, jenž všechna tři jména k učencům Židov
ským táhnou, jakoby mudrci byli ti z nich,
kdož se ústného podání drželi, zákonníky,pís
maři a zpytateli ti kdož allegorického či
jinotajivého výkladu písma sv. píleli. Nelépe
činí, kdož naopak všecky tři ony třídy roz
umějí o řeckých učencích a sice moudrými
berou býti filosofy mravoslovné, zdkonnéky
dějepravce a mluvopisce, posléze zpyťatelizku
matele přírody slyší. Slova tohoto věku patří
ke všem třem podmětům předešlým a udá
vají povahy jejich. Věk tento nebo světtento
značí Mt. 12, 32. občasí před příchodem Mes
sláše a tudy znamená v dálejším rozvitku pře
jmenovaně to co marno, ješitno, světsko, ne
dokonalo, mylno, nebožsko jest; tudy také
značí se jménem tím lidé nevěrci, od Boha
odvrácenci a bezbožníci a vůbec světákznačí
člověka dotčené povahy. Smělá a odvážná
ta slova vůčiKorinfanům pravená, jimiž nejen
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ta neb ona, nébrž veškerá filosofie a veškery
školy její zavrhují a potupují se. Korintané
a vůbec Rekové školy filosofické a moudrost,
vzdělanost a učenost svou za slávu svoji po
kládali, jinými všemi, kdož jí neměli, ano
kdož jazykem té jejich moudrosti mluviti ne
uměli, pohrdajíce. Výkvět moudrosti jejich
sice již opadl a utuchl, ale ti, kdož školy
starých mudrců držel, ač lišni a prázni je
jich moudrosti, přece dvojitou pýchou nade
vše se vynášeli, veškeren svět nejejich za
hlupce a bídáky majíce. A nyní Pavel opo
važuje se všecknu tu moudrost co holé blá
znovství na odiv vystavovati. Ato s takovou
silou, s takovým jásáním, s takovou vítězo
slávou, nebo o všeliké té, jakákoli jest, mou
drosti světské praví dále: Zdali neohluptl,
neučinil bláznovstvím, nepošetil, nepobláznil
Bůh moudrost tohoto světa? t. j. zdali neu
kázal, že veškera ta moudřost jejich není
leč holá pošetilost nemohoucí člověka ob
dařiti právě tím, čeho musvrchovaně po
třebí jest, poznáním Boha dokonalým, doko
nalým o spáse vyučením a prostředky k do
sažení jejímu opatřením. Ukázal to Bůh,
spůsobiv spásu lidstva právě tím, co Se
mudrcům těm všechněm vidělo pošetilým
bláznovstvím a hlupotou býti. Čím více oni
kázaní o kříži za bláznovství kladli, tím více
se projevili sami blázny a hlupci abezumci
býti, ješto právě tím, co za pošeť kladli,
spása lidská zjednána jest. Věda rybářů
ohlupila vědu mudrců, vece sv. Ambrož.

Ale věc ta podivná, podivné ono počí
nání Boží Pavlem tu projevené vymáhala
ovšem vysvětlení, proč Bůh takovou cestou
chtěl spasiti lidí ode všelikého nadání-se lid
ského odchodnou a právě mysli lidské opačnou.
A tudy apoštol důvod ten udává, an vece:
Nebo poněvadž v Boží moudrosti nepoznal
svět skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu
bláznovstvím, pošetí kázaní spasiti věrce.
Dvakrát se tu mluví o moudrosti, an Pavel
dí: svět nepoznal v Boží moudrosti Boha

skrze moudrost, a ovšem očividně na místě
prvém řeč jest o moudrosti Boží, jak slova
znějí, a na místě druhém o moudrosti lid
ské. Moudrost Boží v popředí klade, poně
vadž veškeren důraz řeči na dvou oněch po
nětích moudrosti a nemoudrosti spoléhá; dí:
v moudrosti Boží, ješto předložkou v značí
se obor onoho neprovedeného poznání. Mou
drost Boží genitiv podmětu jest, moudrost od
Boha ve světě, přírodě a duchu a vůbec ve
stvořenstvu a člověčenstvu projevená; neto
liko moudrost přírodou pronášená, nébrž i
ve St. Z. zjevená se tu slyší, poněvadž z v.
22. vidí se, že i Zidé se V pojmu světa Za
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hrnují. Moudrost Boží rozvinuta byla před
očima světa celého, přede zrakem pohanů v
dílech přírody Act. 14, 15. 17. 26. Rom.
1, 19. a přede zraky Židův nad to ještě ve
zjevení St. Z. V této moudrosti své tak
zřejmě osvědčené měl Bůh poznán býti, an
svět zrcadlem jest Boha a soustava zákonů
a účelů se v něm spatřuje, která mudrcům
soustavy milovným a ohledovným mohla za
žebřík ku poznání Boha posloužiti. Tím více
to se díti mělo od Židů, jenž zezjevení pro
roků svojich měli Boha ve všech cestách,
kterými lidi spasiti ustanovil, dostatečně po
znati tak sice, že křesťanstvínemělojim zdáti
se bláznovstvím aneb jich pohoršovati. Ale
ani Židé ani pohané nepoznali v moudrosti
Boží Boha skrze moudrost svoji vlastní, jenž
jim měla za nástroj a prostředek sloužiti,
téměř jako okem čistým světlo pojímáme; tak
málo jim prospěla ta moudrost jejich, že za
vlastní jejich vinou jim stala se raději zá
vadou, že Boha v Kristu a dílu jeho nepo
znali a nepřijali. Za tou ale příčinou Bůh
spásu lidstva právě opačným během opatřil
neuživ domnělé moudrosti lidské, nébrž na
opak domíněné u lidí nemoudrosti evange
ia pro spasení lidstva, či jak znějí slovaPavlova:© ZalíbiloseBohuskrzenemou
drost kázané spasiti věřící. Ve slově zalíbilo
jak všemocná neodvislost, tak moudrá pro
zřetedlnost Boží se vystihuje. Rom. 15, 26.
Gal. 1, 15. Col. 1, 19, Nemoudrost kdázaní
či hlásdní jmenuje apoštol kříž či hlásání o
spáse lidské smrtí kříže spůsobené; slovem
věřící udává výminku, pod jakou člověkspásy
v evangeliu hlásané dosáhá. Vírou Se; Vy
znává vlastní chudoba duchovní a potřeba po
moci Boží ku spáse a spolu se člověkvěrou
vzdává choutky, cesty Boží ke svým soudům
natahovati. Nespoléhá a neosnuje se spása
na výmyslech, nébrž na víře a moudrost mu
drcova neprospívá jemu, ani neučenost ne
vzdělance není mu závadou. Stručnost, a sla
vnost vazby verše toho a to sličné a spolu
důrazné vřadění a vpažení, smím-li tak říci,
souvztažných členů podivem čtenáře naplňuje
a opakování slov moudrost a Bůh má důraz
do sebe, jakoby dvojitým loučením oruží k
téže stránce těla střepělo.

Leč ap. dále ještě rozvinuje myšlénkutu,
jakým během Bůh spásu lidskou opatřil,během
od lidských domyslů docela odchodným. Dí:
Foněvadž i Zidé zázraků žádají t Rekovémou
drosti hledají; my ale hlásáme IKristaukřižova
ného. Židům sice pohoršení, pohanům ale blá
znovství. Vazba jest rovnoběžna s větou přede
šlého verše a verš 22. předvětu, v. 23. dovětu
myšlénky pronáší, jakož i jednotlivé částky v
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obou větách na sebe dopadají. Židé i Řekové
odpovídají slovu svět v. 21.; žádání zázraků
a hledání moudrosti v. 22. pozírá k slovům
nepoznal Boha ve své moudrosti v. 21. a do
věta my pak hlásáme Krista ukřižovaného
v. 23. udává prostředek, jakým Bůh zalíbené
svoje v, 21. provedl. V samé předvětě v. 22.
netak Židé a Řekové,jak raději žádání od Židů
zázraků a hledání moudrosti od Řeků proti
sobě protikladem čelí. Zidé žádají, domáhají
se zázraků či jak vlastně zní znamení, t.
činů, výkonů a dějů, jimiž ta nadlidská a
božská síla se projevuje, t. divů a zázraků.
Pán 1 apoštolé jeho mnoho divů a zázraků
činili, na nichž Zidé přestati mohli; ale Židé
také za časů apoštolských jak tamti za pouti
Páně pozemské Jo. 4, 48. nespokojili se S
nimi, nébrž jich více a jinakých žádali, zvlá
ště se takových domáhajíce, jimižby se byl
Ježíš co světský král, co obnovitel slávy Da
vidovy a co skrušitel a podmanitel pohanů
k službě židovského národa vyvoleného 0
svědčil a prokázal Mt. 16, 1. Reky se oby
čejně pohané jmenují od Židů, poněvadž po
hané, jimiž tehdá Židé otočeni byli Rom.
1, 10. 2, 9. a j., nejvíce řecky mluvili; zde
ale očividně Řekové sami se naznačují, ješto
u nich moudrost čivzdělání filosoficképlatnost
a váhu onu velikou mělo,že bez příměsijejí
nic se jim nepodobalo. Zádati či domáhati
se sličně se druží k Zidům, jimžto se zdálo,
že k žádosti takové zvláštníprávo mají;
hledání zas vhodně odpovídá Rekům, kteří
všady filosofických náhledů, filosofických dů
kazů, filosofického pravd předkládání hledali
nepovolujíce pravdám prostě, nevylíčeně a
neumělecky pronášeným. Leč my, vece apo
štol, Alásáme Krista, všechno k osobě jeho
táhnouce a od osoby jeho odvodíce, nevšak
na holých ponětích jak tam mudrcové pře
stávajíce. Hlásáme pak Krista ukřižovaného,
jenž ani k těm, jichžto se Zidé domáhají,
zázrakům se !neschyluje Mt. 12, 38. 39.,
aniž nové nějaké filosofie podle spůsobu Py
thacory, Sokrata a j. nevynáší. To pak se
zhola ani jedněm ani druhým nelíbí, aniž
tudy na kázaní naše se obracují, nébrž se
to vidí Zidům býti pohoršením či urážkou,
ješto se urážejí na nízkém stavu a zvláště
oč tu běží, na kříži Páně, a tudy kříž jim
příčinou, námětkem a pobudkou nevěry a
zavržení Krista bývá a ku pádu jich du
chovnímu příležitost a podnět dává Gal. 5,
11.; ukřižovanec byl právě opak králomoc

-ného messiáše, jakéhož Zidé očekávali. Fo
hanům ale zdála se býti věc nad míru
pošetilá a bláznová, ode člověka, jenž na
kříži umřel a žádné školy filosofické neza
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rázil, spásy se dohledávati, kteréžto od je
diné filosofické moudrosti očekávali; oni, po
hané, ve smrti Páně na kříži ani moudrého
úmyslu Božího ani vhodného prostředku k
spáse lidské nespatřovali a tudy hlasbu o
kříží za nesmysl pokládali.

Vystihují dva veršové tito vzárodě spů
sob, jakým se křesťanství ve protivě proti
rozličným sobě odporným soustavám a v u
stavičném s nimi zápase rozvíjelo; vnásl, v.
24. vytýká se konečnévítězství jeho, an Pavel
vece: Jim ale těm povolaným či raději: po
volaným ale samým, Židům % pohanům, ká
žeme Krista, Boží moc a Boží moudrost. Po
volaní jsou, kdož povolání Božího. přijali a
tím se v počet těch, jenž spasení bývají V.
18., položili. Mohlříci: věřícím, ale poněvadž
mluví o moci Boží, tedy také lidi raděj po
dle Božího určení než podle lidské snahy
pojmenovati volil. Těm, kdož věří a povoláni
jsou, jest Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Moc Boží praví pro Zidy,jenž žádali zázraků,
v nmichžtose jeví všemohutnost Boží; Boží
moudrost praví pro pohany, jenž moudrosti
hledali a tak, vece, oběma oněm nepřátelům
kříže Kristova se vyhovělo, ačkoli Kristus
oběma obojím stal se, i Židům moudrostí také
1 pohanům mocí. Moc Boží spatřuje se v
tom, že smrt umořena, dábel potřen, život
navrácen jest a neustálé to moření, potírání
a oživování se obnovuje: o moudrosti Boží
v Kristu vece týž apoštol Col. 2, 3, že v
Kristu veškeří pokladové moudrosti složeni
jsou, a že Bůh skrze něho ku spáse cestu v
bezcestí ku podivení andělů vynalezl a spů
sobil Ef. 3, 10. Moc Boží a moudrost Boží
spolu spatřuje se i v tom, že několika ry
báři svět Kristovi podroben byl, a ti, kdož
se Kristu odevzdávají, pravé moudrosti a
blaženosti docházejí. Ještě větu tu o moci
a moudrosti Boží potvrzuje jinou větou vše
obecnou: Ješto co bláznívo jest Boží, mou
dřejší jest než lidé, a co mdlo jest Boží, sil
nější jest než hdé. Co bláznivo jest Boží, t.j.
co Bůh působí a činí a ustanovuje a Co se
lidem bláznovstvím býti vidí, to v sobě má
víc moudrosti, než veškeří lidé jí chovají.
Tak kříž Kristův zdá se Boha nehodným dí
lem a dílem pošetilým, avšak v něm více
spoléhá moudrosti, nežli důmyslové mudrců
všechněch a všeho všech časů lidstva vy
stihnouti mohou. Nedí: moudřejší jest než
moudrost lidská, poněvadž část s celkem, ne
pak opět s částkou porovnává. A co mdlo
jest Boží, t. j. co od Boha pochodí, ale se
lidem mdlo, slabo a chabo vidí býti, Jest
silnější než lidé, větší sílu a moc ukázalo a
projevilo, než lidem na mysl tanouti a než
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člověčenstvo postihnouti může. Nedí Pavel
mdloba Boží jest silnější než lidé, aniž pra
vil dřívěji: bláznovství Boží jest moudřejší
než lidé, ačkoliv mu odtažitá slova ta bližší
byla pro předešlé jich užití, poněvadž tu
něco srostitého a místného na mysli má.
To pak jest kříž Kristův, v němž Bůh ne
toliko úradek věčné moudrosti své provedl,
jak již dotčeno, nébrž také všemohutněspásu
světa osnoval. Nebo kříž Kristův čili smrt
Páně na kříži, ač potupou a zničením se býti
zdála a na Boha zhola neslušnou se býti
viděla, přece větší provodila moudrost nad
lidmi, více lidí od bludu odtáhla, více lidí
od nepravostí vybavila, více lidí k blaženo
sti přivedla v některém desítileti, než vše
Jiká všech mudrců nauka po veškerá přede
šlá 1 budoucí století spůsobiti mohla a může.
Poznamenati přijde ještě, že ke slovům těm
prohlídali světci a světice, kdož si libovali
ode světa za blázny jmíni býti a potupy,
posměchy, příkoří, křivdy a věci podobné jim
přemily bývaly, aby tak světu odumřeli, snahu
po cti v lidských myslech zarodilou vyko
řenili a Kristovi se připodobnili, jenž zmařil
se až na smrt kříže Fil. 2, 9. Sv. Bona
ventura otázán byv, odkad čerpal tu vysokou
a hlubokou moudrost svoji, ukázal na kříž,
líbáním téměř otřelý.

Než apoštol nezůstává při pouhé větě
všeobecné, nébrž ji dokazuje z vlastní čte
nářů svojich zkušenosti. Dí: Nebo vizte po
volání svoje, bratří, ženemnozí jsou mezi vámi
moudří po pleťsku, nemnozí mocní, nemnozí
urozenci, nébrž co blcíznívo jest světa, vyvolil
Bůh, aby zahanbil moudré, mudrce aco mdlo
Jest světa, vyvolil Bůh, aby zahanbil co silno
Jest a co neurozeno světa a co potupeno, vy
volů Bůh a to co nejsoucnojest, zkazil. Větší
díl z Korintanů, jenž na víru se obrátili, byli
lidé úlosoicky nevzdělaní, v nižších poměrech
narození a u Světa pohanského nemnohová
žnosti a moci požívali; a tím dán prostředek
k zahanbení od Boha mudrců, velmožů a u
rozenců, jenžto ku Kristu se nepřihlásili,
tím pak ale spolu dokázalo se. že co slabo
a chabo a nemoudro jest Boží, silnějším a
moudřejším jest nad lidi. Vizte povolání své,
jaké jest, v jakých okolnostech se dálo. Jaké
okoličnosti a jaké poměry apoštol na mysli
má, to ihned záporně a kladně dále vyjadřuje,
an vece, že nemnozí moudři podle pleti jsou z
vás, totiž tak, že nemnozíjest podmět, subjekt
a moudří přísudek; jiní supplují vyvolení byli
a táhnou obě slova k subjektu nemnozímoudří
z vás vyvolení byli. Nedělí se smysl tím, jak
na oce jest. Moudrý podle pletě jest, kdož se
honosí moudrostí světskou vlastním nama
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háním dobytou, od Ducha sv. neposvěcenou,
neudělenou a neotříbenou. Po pleti či podle
pletě xara oápxa udává spůsob a povahu mou
drosti, jejíž původ a pramen nevynikáz Boha,
nébrž ze člověka; a tudy vrátká, nepravá,
bludům podrobená, jak vůbec pleťslovo zna
mená vrátkost onu. Jest moudrost ta lidská
a rozdílná jest od moudrosti křesťanské, která
pochází od Ducha sv.; pleť tu značí povahu
lidskou a lidský původ a jest moudrost ta
moudrost světa, 0 níž v. 20. pravil, aniž jest
různá od moudrosti věku toho 2, 6. O mou
drosti napřed klade, poněvadž také u Koriv
ťanů ve vážnosti na prvním místě byla. Dále
praví nemnozí mocní jsou a rozumí, že mezi
křesťany korintskými nebylo mnoho mužů po
stavením a úřadem vliv a moc veliký mají
cích; ještě klade nemnozí urozéní mezi vámi
křesťany jsou, slyše očividně jimi muže vy
sokorodé a původu šlechtického. L. 19, 12.
Nedí žádný urozen, žádný moudr, žádný mocen
není mezi vámi, nébrž nemnoho jest jich ta
kových. Veliká, vece sv. Augustin 8. 59.
byla mailosrdnost Umělcova. Věděl zajisté,
kdyby byl senátora vyvodil,bylbyřekl senátor:
důstojenství moje vyvoleno bylo, a kdyby byl
bohatce vyvolil, bylby bohatec řekl: zámožnost
moje vyvolena byla; kdyby byl krále vyvolil,
bylby král řekl: mocnost a vládcovstvé moje
vyvoleno jest; kdyby byl řečníka, výmluvnost
moje, kdyby mudrce, mudretví moje vyvoleno
bylo. Zatím, vece Pán, odkládají se ti lidé
pyšní, mnoho se nadouvají; dej midříve onoho
rybáře; pojď napřed ty chudče, nic nemáš,
mčeho nevíš, následuj mne, k tak hojnémupramenímusitepráznípřistoupati.| Ostavil
sítě rybář, obdržel milost a stal se božským
řečníkem; čítají se nyní slova rybdřova a pod
robují se jim šije řečníků. A Ambrož L. 6.:
Nevyvolil moudrých, ani zámožných, ami bla
horodých, aby se nezdálo, že pro moudrost ně
které převedl, pro bohatství některé koupil, pro
urozenost za sebou potáhl, aby pravda, nevšak
hádání přemáhalo.

Leč apoštol k zápornému onomu výroku
© nevyvolení mudrců, bohatců a urozenců v
před. vv. obšírněji provedenému připojuje
větu kladnou: Nébrž co bláznívo jest světa,
vyvolii Bůh, aby zahanbi mudrce. Prvým
článkem tím čelí proti moudrým po pleti v.
20. Genitiv světa při slově co bláznívo, jest
genitiv látky a značí bláznivé součástky či
články světa t. j. ty,jimž pozemská moudrost
ciza byla, tak že sprostnou stránku lidstva
zastoupali; méně sličně někteří genitiv světa
genitivem soudu býti kladou, jakoby Pavel
pravil: ty, jenž dle úsudku světa nemoudři
jsou, nebo lidé ti skutečně světské učenosti
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větším dílem prázni byli, tak jak skutečně
neurozeni a nevelmožní byli. Mluví v rodu
středném: co bláznívo jest světa, jak níže: co
mdlo, co nejsoucno, neurozeno, ač osoby roz
uměje, aby všeobecnost více a důrazněji na
značil. Při tom měl Bůh úmysl,aby zahandal
moudré ty, jenž takovými býti se domnívají
a v očích světa jimi skutečně jsou, světskou
učeností vynikajíce. Zahanbeni byli nebyvše
vyvoleni nébrž zavržení. Druhý článek: aco
mdlo jest světa vyvohl Bůh, odpovídá dru
hému výše uvedenému členu: nemnozí mocní
a slyší lidi, jenž na světě moci a vlivu ne
mají; ty vyvolil Bůh, aby zahanbil to comocnéjestt.j.mužepostavenévysokoa vlá
dnoucí vládou mohutnou. Zahanbeni byli
skutkem tím Božím, ač snad jak ani tamti
mudrci zahanbení toho povědomi nebyli. V
rukou Božích srdce všech lidí jsou Př.21,1.
a mohl tudy i moudré i mocné a vysokorodé
povolati; ale neučinil to za příčinou, jakou
tu Pavel udává. Přechází ku třetímu proti
kladu o neurozencích a tu třikráte jej stu
pňuje, stupeň třetí v ř. t. bezspoječně klada
co přístavek, jímž dvě povahy dřívější spolu
zahrnuje. Dí: A co neurozeno jest světa a co
potupeno jest a (vulgáta i třetí článek při
vazuje ku předešlým) co nejsoucno jest vy
volil Bůh, aby to co jsoucnojest zkazil. Slovem
co nejsoucno T%um0vre Conebytuje, čeho není,
vystihuje svrchovaný stupeň nevážnosti a
značí ty lidi, jenž v takové neváze aneplat
nosti byli, jakoby jich zhola nebylo. Mezi
ty zvláště otroci a otrokyně náleželi; jejich
počet dvacateronásobně větším byl, než
počet svobodných lidí, kteřížto poslední sami
něčím v státě byli. Takové zničemněné a za
nic jmíné lidi vyvolil Bůh mezi Korinfany,
aby zkazil, to co jsoucno jest, t. j. jak z pro
tivy předešlé vysvítá, ty lidi, jenž bohatstvím,
urozením, postavením, štěstím a jinými ce
stami veliké váhy ve světěnabyli a jsoucnost
a jestotu svou a byť svou skutečnou ku plat
nosti přivádějí. Při tomto třetím článku již
nepraví, aby zahanbil, nébrž aby zkazil, po
něvadž svrchovaná potupa světa, která vy
volence Boží za nejsoucné kladla, svrcho
vanou pokutu se strany Boží vymáhati se
zdála, jakož pak nebytí nebyťím se přejímá.
Má pak při těch protivách veškery křesťany
tehdejší prvodoby na mysli, netoliko apoštoly
a učitele, jak již ze slova vizťe povolání své
patrno jest a trojím opakováním slov: vy
volil Bůh zvláštní síla vítězivá řeči přičinuje
se, ač nám v křesťanství narozeným nemo
žno veškeru tu sílu a moc a výši a radost
cítiti, jenž v těch třech větách leží a zvlá
ště v myšlénce, že ti pohrdaní a za nic po
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kládaní lidé nebyli spolu s mocnými, nébrž
před nimi vyvolení. Ostatně se v historii
církve tento řád Boží přečasto opětuje a SV.
František Assiský nejpatrnějším jest toho dů
kazem, k jaké platnosti a k jakému pože
hnání bývají v církvi často ti, kdož před
světem opovržení jsou. Při pannách, mla
dicech a mučenicech, jakou byla sv. Anežka
a j)., církev sama v kollektě své modlíc se
slova ta Pavlova připomíná: Bože,jenž mdlobu
světa vyvoluješ, abys mohutenství všeliké za
hanbil, uděl milostivě, abychom kdož svaté A
nežky panny a mučenice svátek slavíme, je
jího u tebe zastoupdní pociťovat.

Sv. Pavel pak nepřestává na udání pro
středečných účelů, nébrž vstoupá až ku ko
nečnému účelu, k němuž dotčení tři účelové
směřují. Dí: aby se nechlubila žádná plet
před obličejem jeho, t. j. jak větší díl ř. rkp.
čte, před Bohem. Pleť značí člověka Act.
2, 17. Act. 24, 22. považovaného se strany
jeho chabosti a slabosti; žádný člověk nemá
před Boha se postaviti smíti a odrznouti a
honositi se: Já jsem moudr atd. Proto Bůh
vyvolil neurozené, nemoudré a slabé, aby
nikdo nechlubil se, že povolán jest ku kře
sťanství pro moudrost aneb jinou zásluhu
svoji, nébrž že všickni jenom z milosti Boží
povoláni byli, a aby tudy pro věčné věky
všemu lidstvu zřejmo bylo, že církev není
ubudována a rozšířena člověkem, nébrž že
jest zvláštní dílo a osnova Boží. A z toho
plyne pravý jejich ku Bohu poměr a pravá
i přesná chlouba: Z něho pak vy jste v Krt
stu Ježišt t. j. i Boží to dílo jest, že kře
stané jste a všech Krista zásluh účastníci,
aby se každý v Bohu vychloubal. Z něho,
z Boha, značí, že Bůh jest počátek a původ
všech dober, jichžto se jim ode Krista do
stává. Od Boha jde to, že vy, jak důrazně
přidává vueřejste v Kristu Ježíši. V Kristu
býti značí v Krista vtělen býti, v Kristu ži
vel svého života nalezati, Kristovi náležeti,
s Kristem spojen býti; rčení u Pavla oby
čejné místo křesťanem býti: Rom. 8, 1. 16,
ď. 11. Gal. 1, 22. j. Nedobře jiní slova jste
o sobě berou, o usynění Korinfanů v Boha,
o Božím synovství a slova v Kristu slyší ve
smyslu: skrze Krista; tak jenom sv. Jan
píše a myšlénku tu Pavel slovy v. násled. od
Boha ano beov vynořuje. S bytím v Kristu, se
křesťanstvím ale veliké přednosti spojeny jsou,
nebo nám Kristus, vece, stal se moudrostí od
Boha a spravedlností a posvětou a výplatou
t. j. stal se nám pramenem a původem mou
drosti od Boha daným. Slova azo Psoť od
Boha, značí svrchovaného dárce Boha, jenž
nám Krista dal, aby nám byl moudrostí atd.
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Moudrostí se nám stává, ješto jím nám rada
Boží odhalena byla a spáse svojí dokonale
rozuměti můžeme, v Kristu poklady všeliké
moudrosti složeny majíce a od něho je Čer
pati mohouce. Col. 2, 3. Kristus stal se nám
pramenem spravedlnosti, jelikož skrze něho
ode hříchův ospravedlnění jsme odpuštění
hříchův dostavše; slovemtím záporná stránka
ospravedlnění člověka se vytýká. Kladná
stránka se vystihuje v násled. slově stal se
nám posvětou, slovem svojím, pravdou svou
Jo. 17, 17. 19. a Duchem sv. nás posvěcu
jíc a ctnostmi obdařujíc Rom. 6, 19. ZZ,
abychom neustále v ctnostech prospívali.
Konečně se nám stal Kristus výplatou, vy
koupením, výbavou a osvobozením od pokut
a trestů Božích, kteréž by nás byly zastihly
Ef. 1, 7. Col. 1, 14. a j. Jest věta ta hla
vité místo o zásluze Kristově a sličné ty
čtvery věci se pořadem přejímají. Z myslné
moudrosti přechází na ethické dvojí dohro,
na oproštění hříchů a posvětu, odkad ko
nečně přistoupá k vybavení a osvobození od
pokut hříchů, ve kteréž části vybavení od
následků hříchu dědičného zahrnuta jest.

Poněvadž ale veškera dobra v Kristu a
veškera důstojnost naše od Boha přichází,
tudy apoštol ku konečnému vyplnění záměrů
Božích napomíná, an dí: Aby, jakož psáno
jest, kdož se chlubí, v Pánu se chlub, t.j.
přednosti svoje co dílo Boží považuj a se
ve všem od Boha závislým omilostněncem
býti pokládej. Poněvadž Pavel slova písmová
doslovně podržeti chtěl, tudy tu výšin a vý
štěrbek z vazby se nalezá a klade se impe
rativ chlub místo aby se chlubil. Vzata jsou

„slova z Jerem. 9, 24. a Pavel jich též 2.
Kor. 10, 17. uvádí ještě. Vzata jsou ne do
slovně, nébrž podle smyslu. Prorok dí: Ne
chlub se moudrý v moutlrosti své, aniž silný
v síle své a bohatec v bohatstvé svém, nébrž
se chlub, kdo se chlubí, že zná Mne. Prorok
Jeremiáš praví ta slova Zidům, aby se na
opatrnost a sílu svou proti Chaldéům nespo
léhali; leč ovšem slova ta všeobecná jsou a
konečný záměr všeho lidského počínání vy
povídají. Chlouba a sláva, vece sv. Bernard,
připadá na Tvorce, ne však na tvory; leč po
něvadž člověk slávy a chlouby žádostiv jest,
tudy zdrávě radí písmo: Kdo se chlubí, v
Bohu se chlub, tak že sluší říkati se žalmi
stou Páně: Nenám Pane, ne nám, ale jménu
svému dej slávu. Ž. 113, 9. V Panu, t.j.
v Bohu, jak očividno jest ze slov: před Bo
hem v. 29.

Zbývalo, aby Pavel ještě to, co přede
slal, na spůsob svého mezi Korinfany kázaní
obrátil. Což ihned činí.
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Hlava II.

Pokračuje Favel v pojednáváná 0 božské po
vaze evangelia, výmluvnosti bidské nepo
třebujícího, důvod odtad bera pro své
prosté jeho mezi nimi hlásání 1—5.; ač
obsah sdám téhož evangelia svrchovaná
moudrost jest, toliko duchovným lidem
dostupná 6—16.

1. A já přišed k vám, bratří, při
šel jsem ne po vyvýšenosti řeči neb
moudrosti zvěstovat vám svědectví Kri
stovo; 2. nebo neusoudil jsem věděti
co jiného mezi vámi leč Ježíše Krista
a to ukřižovaného. 3. A já ve mdlobě
a v bázni a strachu mnohém byl jsem
u vás, 4. a řeč má a hlásání moje ne
bylo ve přemluvných lidské moudrosti
slovech, nébrž v průkazu ducha a moci,
5. aby víra vaše nespoléhala v moudro
sti lidské, nébrž v moci Boží. 6. Mou
drost ale mluvíme mezi dokonalými,
moudrost však ne toho světa, aniž ná
čelníků toho světa, kteříž hynou, 7%.
nébrž mluvíme Boží moudrost v tajem
ství, jenž skryta jest, kterouž předurčil
Bůh před věky ke slávě naší, 8. jížto
nikdo z náčelníků toho světa nepoznal;
nebo kdyby byli poznali, nikdy by Pána
slávy nebyli ukřižovali: 9. Ale jakož
psáno jest: čeho oko nevídalo, ani ucho
neslýchalo a co na srdce lidské nevstou
pilo, což připravil Bůh těm, jenž mi
lují ho. 10. Nám pak zjevil to Bůh
skrze Ducha svého; nebo Duch všechno
zpytuje, i hlubokosti Boží. 11. Nebo
kdo z lidí ví, co člověkovo jest, leč
duch člověka, jenž v něm jest? Tak i
co Boží jest, nikdo nepoznal, leč Duch
Boží. 12. My ale ne ducha toho světa
přijali jsme, nébrž Ducha, jenžto z Bo
ha jest, abychom věděli, co od Boha
propůjčeno bylo nám, 13. což i mlu
víme ne v učených lidské moudrosti
slovech, nébrž v nauce Ducha, s du
chovnými věcmi to, co duchovno, sje
dnávajíce. 14. Tělesný ale člověk ne
pojímá těch věcí, jenž jsou Ducha Bo

žího, nebo bláznovstvím jsou jemu a
nemůže rozuměti, poněvadž se duchovně
posuzují. 15. Duchovný pak člověk roz
suzuje všecko a sám od nikoho nebývá
posuzován. 16. Nebo kdo poznal smysl
Páně, aby učil ho? My ale máme smysl
Kristův.

Pravil Pavel v před. hl., že Bůh při hlá
sání evangelia nevolil užiti moudrosti lidské,
leč že ji zavrhl. Podlé toho, vece Pavel nyní,
sám také pokračoval a ovšem sám na sobě
osvědčil, že Bůh vyvolil to, co před světem
nemoudro jest. Dí: I já přišed k vám, bra
tří, přišel jsem; tak se musejí spojiti slova
a Pavel opakuje totéž slovo přišedpřišel jsem,

učinil. Povaha ta jeho při tom byla: ne po
dle vznešenosti řeči neb moudraty věstě vám
svědectvéKristovo; slova podle vznešenosti atd.
nevázají se se slovem přišel, nébrž patří ke
slovu věstitř či zvěstovati a udávají, že Pavel
nevodil sobě v kázaní svém ve vznešených
řečech a vznešené vědě. Reč značí spůsob
věci projadřovati slovy, moudďrosťtzří k my
šlénkám; tamta řečnické, tato filosofické je
dnání znamená. Předmětem neučeného a pro
stého zvěstování jeho bylo svědectví Kristovo
t.j. o Kristu, ješto celé evangelium není leč
osvědčování Krista 1, 6. Leč text ř. lépe
čte svědectvé Boži, co totiž Bůh v Kristu či
nil ke spáse lidské. Smysl tu i tam nejiný
jest leč: Přišed k vám přišel jsem ne slovy
vznešenými a hledanými nauk, obdob a dů
vodův okrasami zvěstovat evangelium, jenž
se zcela v osvědčování Krista zavírá aneb
jenž dokona o Bohu a Božích v Kristu k
spáse lidstva přípravách jedná. "Tento pak
spůsobjednati nebyl u apoštola náhodou, aniž
povstal maní, nébrž já, vece, neuméni! jsem
věděti co jiného mezi vámi, leč Ježíše Krista,
Nedí: umínil jsem nicnevěděti, jakoby zá
por patřil k slovu co či něco, nébrž jenom
vece, že si za úlohu nepoložil při hlásání
Krista také výmluvnosti a jinorodé učenosti
přiměšovati. Ze slov těch patrno, že ovšem
v moci měl obého užíti, leč že za zvláštními
důvody toho neučinil. Byl zajisté od přírody
znamenitým a výtečným řečníkem 2. Kor, 11,
6. a ač jemnějšího vyjádření attického se
mu nedostávalo, mohl lehkou měrou při své
genialnosti si je osvojiti, kdyby jakou váhu
byl na věc tu kladl. On ale zhola toho po
minul. Nedí také: neméni! jsem něco mlu
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viti, nébrž co mnohem důrazněji věc tu opo
vídá a Pavlův úmysl projadřuje: neuménil
jsem něco věděti leč Krista, nechtěl ve svém
vědomí nauk jiných obnášeti leč Krista a to
stce ukřižovaného. Slovo Ježíše Krista značí
osobu, slovo ukřižovaného ústrojí spásy a na
dvou těch věcech spočívá evangelium. Ne
jakoby Pavel byl jedině o kříži Kristově mlu
vil, jiných nauk nepředkládaje, nébrž poně
vadž hlavitá váha křesťanské víry na kříži
zavisla a poněvadž v předešlé kap. 17—24.
byl o urážení se pohanů a Zidů nakříži Kri
sta mluvil toli a poňěvadž, jak ještěAnselm
slova ku mravům obraceje dokládá, kříže v
ukřižování náruživostí máme následovati.

Přechází nyní ke stavu mysli svojí, v jaké
se knim přibyv povahoval při hlásání evan
gelia. A já ve mdlobě a bázní a strachu
mnohém byl jsem mezi vámi, či jak ř.t. má:
upadl jsem a byl jsem ve mdlobě čysvoumv.
Mdlobou neznamená tělesný neduh, poněvadž
spojitost ďuchovného něco namítá a místa
2 Kor. 10, 10. 13, 3. 9. také k duchovným
věcem prohlídají; také se neslyší pronásle
dování a obtížnosti, jimž Pavel v Korintě
podléhal, poněvadž jimi od řečnického a mu
drckého spůsobu při ohlašování evangelia od
veden nebyl. Značí sníženou a stíženou mysl
jakýmikoli dolehlivostmi, úzkost ducha, je
jížto vyšší stupňové se slovy následujícími
bůzeň a strach vytýkají. „Bázeň a strach se
rozeznávají sice v tom, že poslední jest ná
sledek prvního slova, ale tuto se pojí pro
udělení řeči většího důrazu a všickni tři vý
razové mdloba, bázeň, strach vyznamenávají
nesmělost, ostýchavost a choulostivost, ve
které se Pavel v Korintu nalezal, v pokoře
své dostatečným se nesoudě k vyvedení úlohy
od Boha sobě poručené. (Choulostivost ta
byla následkem svědomitosti jeho a připadla
na něho, aby mu ozřejmělo, že všechna síla
jeho z Boha jest. Cokoli v městě, jakým
Korint bylo, platnost mělo, záštita velmožů
a učenců, oumyslnost a odvážnost mudrochů,
skvělost a nádhera ve výstupu veřejném,
uhlazenost a vypěstělost mluvy a čeho tam
ještě tená smyslnost Řekův žádala, toho nic
apoštol neměl. Zvýšovaly nástrahy, úklady
a příkory, jimž v Korintu podléhal, tuto bá
zlivost jeho; pročež i Act. 18, 9. Kristus
zjeviv se jemu, ukřepoval jej: Neboj se, nebo
já s tebou jsem. Od osoby své ku povaze
hlasby své přecházeje opět praví: Reč má
a hlásání moje nebylo ve přemluvných lidské
mouďrosti slovech. Reč vůbec značí cokoliv
povídal a přednášel, hlásání znamená veřejné
kázaní evangelia; jiní řeč o soukromých zvlá
ště berou přednáškách, jiní jinak různí slova

17:

ta a někteří je za souznačná kla lou, spo
jená jenom pro dání většího řeči důrazu
Záporně vece: nezáležela řeč má ve přemlu
vných lidské moudrosti slovech, ve rčeních 2
větách od lidské opatrnosti a moudrosti ku
přemluvení nastrojených a upravených, ja
kovými vynikali tehdejší Rekové, neprohlé
dajíce k tomu, aby důkazy a důvody bytnými
a jistými bezpečné přesvědčení v myslech po
sluchačů vymohli, nébrž pouhým přemluve
ním se spokojujíce na pěkných frásách a slo
hových bliktrách přestávali. Leč Pavel se
takovými věcmi nezanášel, aniž jich ku zve
lebení evangelia prospěšnými býti pokládal;
za to ale záležela řeč jeho a jeho kázaní
v důkazu Ducha a moci. Není to, co on
mluví, věc přemluvná, nébrž věc, která na
jistých a bezpečných důkazech spočívá a ji
sté přesvědčení působí. Někteří vykladatelé
slova Ducha a mocť za hendiadu berou, ja
koby stálo: Ducha mocného a genitiv berou
za genitiv původu či podmětu: v důkazu od
všemohutného Ducha sv. vedeném. Podle toho
vece apoštol, že se při kázaní svém dal vé
sti Duchem svatým, jenž slovům jeho pře
svědčivé moci udělil. Jiní dělí od sebe obojí
a slyší to ve spůsob od předešlého nemnoho
odchodný Ducha o Duchu sv. berouce, jenž
nevýslovným činem vůútrobách posluchačů se
ukládá a slovo moc osíle božské, která pře
svědčení v myslech lidí působí, takovou mocí

slova jeho nadávajíc a je ohnivými střelami
činíc, že lidé jim odolati nemohou. Duchem
tedy sv. Ducha co působce rozumí a mocí
slyší ono od Ducha sv. vyprýštělé působení.
Na tomto výkladu přestati přijde; zmiňujeme
se jednak, že jiní Duchem Ducha sv. sice
rozumějí, ale slovo moc © divech a zázracích,
jež Bůh skrze apoštola činil, berou. Docela
však ti se míjejí s pravým smyslem, kdož
Duchem ducha Pavlova slyší, jakoby říci je
nom chtěl, že v přednáškách jeho duch a
moc se jevily. Přidává pak hned, že záměr
jeho při tom prostém kázaní a záměr při
tom Ducha svat. tak mocně v útrobách lidí
působícího nebyl jiný leč, aby víra vaše ne
záležela vmoudrosti lidské, nébrž v mociBoží,
a tak aby křížKristův vyprázněn nebyl 1,17.
Obrácení vaše nemělo pocházeti z moci, mou
drosti a výmluvnosti lidské, nébrž z půso
bení Božího a v něm základ a bytí své míti
mělo. Ostatně řeč ku pohýbání posluchačů
strojená jest obyčejnou cestou lidi na pokání
a víru v Krista přiváděti, a při vzdělaných
posluchačích musejíc příměrnou jím býti, ne
smí se vzdělaného ustrojení a upravení řeči
vzdávati, aniž sluší obyčejné a přirozené
dráhy té zanechávati, leč by jisto bylo, že
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Bohu jiná cesta se více líbí, jak to z po
čátku při apoštolech se dálo, aby božská moc
nost evangelia osvědčena byla. Avšak, vece
Origenes ctr. Cels. 6., není dosti, aby pravdou
a pohnutlivo bylo cokážeme, nébrž potřebí, aby
se nacházela přiřečníkovimocnostod Boha pro
půjčená, ta oníž vece Ž.67, 12.: Lán dá slovo
zvěstujícím mocí mnohou. V takovém hlásání
nalezá i Řek moudrost i Žid divy, moudrost
pravou a divy v útrobách lidských stalé.

Toli pověděl Pavel o prostém kázaní,
jak ho povaha sama evangelia vymáhá a jak
on se vtom docela podle toho zachoval, pro
stého spůsobu při hlásání užívaje. Ale ta
kovým důrazným o prostotě evangelia mlu
vením mohlo se zdáti, jakoby evangelium
žádné moudrosti neobsahovalo, což v očích
Korinťanů by málo bylo ku schválení a utvr
zení evangelia přispívalo. Již tedy klade, že
ovšem evangelium svrchovanou moudrost v
sobě chová. Vece: Moudrost ale mluvíme
mezi dokonalým?i, ne moudrost toho věku, aniž
náčelníků toho věku, kteříž hynou. By se vám
jakkoli zdálo, že jsem sobě v přednáškách svo
jich nemudrcky počínal, přece v evangelium
se nalezá svrchovaná moudrost, již mluvíme
my apoštolé všady a předkládáme; plurál se
táhne netoliko ku Pavlu, nébrž ke všem, kdož
evangelium kázali, jak 3, 1. patrno, kdež od
plurálu k sobě přecházeje dí: A jd xat čyo.
Ale ne všady a přede všemi moudrost mluvíme,
nébrž jenom mezi dokonalými Čipřed dokonu
lými; těmi se rozumějí, jak z protivy malič
kých či nemluvňat 3, 1. patrno, ti, kdož nad
počátky nauky křesťanské k hlubšímu a dů
kladnému a všestrannému náhledu a prozoru
všech pravd jeho se pronesli, jež Pavel níže
v. 15. duchovnými zove. Moudrosti pak, která
se těm dokonalým předkládá, slují hlubší ta
jemství víry o předřízení Božím, o povolání
pohanů, o kněžství Kristovu a věčných úrad
cích Božích a o jiných tajinách, jak je Pa
vel vll. k Řím., Hebr., Efešanům pojednává a
jichž oko nevidělo, ani ucho neslyšelo. Mylně
někteří dokonalými vůbec křesťany a mou
drosté Božívůbec evangelickou nauku slyší,jakobyi pravilslovysvými:Zebezdů
stojnosti a nádhery řečnické a neuměle jsem
kázal, nemíním vypráznovati moudrost ve
škeru, nébrž toliko dím, že my nesvětskou,
vyšší, božskou moudrost i andělům divnou Bf.
3, 10. hlášeme, an ve Kristu veškera mou
drost složena jest Kol. 2, 5.

Leč Pavel sám dále opisuje tu moudrost
a nejpry záporně si při tom vede: mouďrost
však ne tohoto věku, aniž náčelníků věku toho,
jenž hynou. Genitiv věkujest genitiv původu
a věkem tímto rozumí se dle 1, 20. cokoli

i. Korint. li, 1—16. 0 božské povaze evangelia.

povahu nebožskou, od Boha odvratnou, mí
jelivou, vrátkou, pochybnou a nejistou do sebe
má. Takovou není moudrost ta svrchovaná,
již apoštol předkládá, nepocházejíc.ode člo
věka věku nedokonalého, Kristem neosvíce
ného a neodnášející se k věcem pozemským.
Místněji ještě vyličuje moudrost, an dí ji ne
býti amž náčelníků tohoto věku, jenž hynou.
Náčelníky či pohlaváry jmenuje ty, jenž výše
byl 1, 26. zval mudrce, velmože, urozence a
všechny tři považuje se strany jich moci a
vlivu, kterýž na světě provodili, rozuměje vů-.
bec všechny vladaře, jenž nad světem tělesnou
a duchovnou vládu provodili. Ti nyní hynou,
kazí a zahlazují se, ztrácejí nad světem moc
a vládu, ješto ničemnost urozenosti, světské
moudrosti a vyvýšenosti přede světem opa
trněla. Praví hynou v praesentu, podobně jak
1,18. praesentu užil, poněvadž hynutí to ode
dne ke dni více a více se stává. Od zápor
ného přikročuje ku kladnému vylíčení mou
drosti té, an dí: Nébrž mluvíme Boží moudrost
v tajemství jenž skryta jest. Boží moudrost,
ne nějakou Platonovu atd., která totiž po
chází od Boha co pramene všeliké moudrosti,
a která tudy božské, věčně platné pravdy
v sobě chová ; pro větší důraz klade Boží
rov (eov napřed, jakéhož důrazu také opako
vání slova mluvéme napomáhá. Mluvíme pak
a přednášíme moudrost tu v tajemstvé; tak nej
lépe se musí spojovati čajemstvé se slovem
mluvíme, aniž se dá sdružovati se slovem
moudrost, anby byl Pavel jistě artikul přiči
nil a řekl: cogéev zmv 8v uvornoio. Mluvíme
v tajemství, přednášejíce moudrost, která lid
ské mysli vezdy zůstávala by neznámá, kdyby
Bůh jí nebyl odhalil; a mluvímeis té strany
v tajemství, že jenom lidé duchovní a du
chovně obrození ji chápou a jí rozumějí. Ta
jemstvém sluje úradek božský lidské spásy
a tajemstvémi v plurále jsou jednotliví dějové,
jimiž úradek ten uskutečněn; slují tajem
stvími, že přesahují poznání lidské, ano ian
jelské 1. Petr. 1, 12. a tudy teprv Kristem
objevena byvše za starého věku zahalena byla.
Tudy přidává jenž skryta jest povahou a pří
rodou svou, nedostupnou jsouc rozumu tvo
rův a posud zakrytou ostávavši; přidává slovo
to skryta pro jasnější vytknutí myšlénky svojí.
Kterouž, vece dále, Bůh předurčil před věky
ke slávě naší t. j.již před věky, za věčnosti,
před počátkem času, věku a světa uložil Bůh,
že ta moudrost nám spásy dopomůže. Knaší
slávě vece, ač jinde dí: ke své slávě, ješto
Bůh spásu naši slávou svojí býti drží. Dí
pak před věky, aby nám ukázal Boží péči 0
naši spásu a Boží odvěčnou k nám lásku,
ješto ten právem nejvíce nás milovati souzen
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bývá, kdo nejdříve nás dobrodiními obsypati
obmýšlel, dí Zlatoúst. Prohlídá slovem sláva
k věčnému blahoslavenství a staví myšlénku
tu naproti slovu jenž hynou V př.; ovšem
pak oslavení to v počátcích a seménkách
již tuto počíná, an usynění či synovství Boží
na nás tuto na zemi se spůsobuje, leč Pavel
především k budoucí věčné zří oslavě, ač do
kona časné nevylučujíc. © věčném určení
a uložení obšírněji se rozprostírá Ef. 1, 4. n.
2. Tim. 1, 9. a určení to samo nejhlubším
jest víry naší tajemstvím. Jak skryta byla
moudrost ta, ukazuje Pavel důvodem ze zku
šenosti (v. 8.) a napotom z písma sv. vza
tým. Oprvním vece: jíž nikdo z náčelníků
věku toho nepoznal; slovo jíž táhne se k mou
drosti, o níž Pavel hlavitě mluví a nedobře ně
kteří potabují slova tato k slávě, ješto Pavel
o ní jen jakoby mimochodem dotýká. Kdyby
byli ti pohlavárové a náčelníci a předníci
světa moudrost tu poznali, pojali a pochopili,
nebyli by pána slávy ukřižovah. Pánem slávy
sluje Kristus, že slávu tu, ku které jsme
určení a ku které veškera nauka Kristova
směřuje, Kristus nám dává, v čemž již za
hrnuto jest, že jí sám svémocně požívá od
věků Jo. 17, 5. Podobně sluje Bůh Ef. 1,
17. otcem slávy a 2. Kor. 1, 3. 8. Bohem
útěchy. Ukřižovali Pána velekněži Židovští
v jednotě s Pilátem; leč Pavel je béře za
představce veškerých náčelníků a pohlavárů
tělesných i duchovných, právem pokládaje, že
tito nesmýšleli jinak, než tamti, aniž by se
byli zdráhali na jich místě Krista ukřižovati.
Připisuje neznámosti a neznalosti zbrodni onu
a onen zločin podle toho, že Kristus modlil
se za vrahy, ješto nevědí co činí, ajak Petr.
3, 6. 7. pravil: A nyní vém, bratří, že jste z
nevědomosti učinila. Tím umaluje a umenšuje
hřích a vinu jejich. Kromě toho důvodu
zkušebného vede důvod z písma. Dí: Jako
psáno jest, čeho oko neuzřelo ant ucho neusly
šelo aco na srdce lidské nevstoupilo, což při
pravil Bůh těm, jenž milují ho; totiž to mlu
věme a hlásáme, ač jiní dovětu býti kladou
ve slovech což připravil Bůh, jakoby stálo to
připraviů Bůh, a druzí ještě dovětu doplnují:
mysli lidské nedostvpno zůstalo, co připravil
Bůh. Ještě jiní ale rovně nevhodně chtěli
dovětu bráti z v. 10: Co oko nevídalo :td.
a co Bůh připravil, to nám Bůh zjevil; což
rovně tak nuceno jest, jak ty vazbyjiné mimo
vazbu na prvém místé uvedenou.

Ale odkud vzata jsou ta slova, ježPavel
co písmová uvádí, ješto jich nikde doslovně
čísti není? Domíněli se nejedni, že vzata slova
ze ztracené knihy kanonické, jiní z apokryfi
cké apokalipsy Eliášovy je vzata býti pravili,
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čemuž se protiví dokonalá známost Pavlova
s objemem písma svatého a celá ta apoka
lypsa pozdějším jest dílem a měla-li sku
tečné slova ta, tedy z Pavla, z místa totiž
našeho, vzata byla. Později Pavel svobodně
cituje slova Jes. 64, 4. a co tam v St. Z. se
událo, obrací ve zvýšeném smyslu k Novému
Zákonu, an slova prorokova sama se k Novému
Zákonu v dálejším smyslu odnášejí. Mluva jde
postupně a postupem tím zvláštní důraz se
řeči přičiňuje. Na srdce vstoupiti jest na
mysl tanouti či přijíti, pomysliti a značí svr
chovaný stupeň dober od Boha v Kristu člo
věčenstvu připravených a spolu svrchovaný
stupeň toho, že tajemství ona a dobra ona
žádnému z lidí zhola nebyla známa. Dobry
oněmi tajenými a lidům zhola ani na mysl
připadnouti nemohšími, nejblíže sice moudrost
Boží ve spáse na kříži Kristově spůsobené
připojená se značí, leč poněvadž dle Rom.8,
30. povolání ku křesťanství sdružuje se s
povoláním k věčné slávě, tudy také ita věčná
sláva se tu právem přimýšlí. O té slávě dí
sv. Bernard vig. nativ. 1. 4.: Nevidělo oko
nepřistupitedlného světla, neslyšelo ucho po
koje nevystižitedlného. Ale což jest co dí:
Na mysl nevstoupilo ? Ovšemponěvadž pramen
jest a proti kopci plynouti nezná, ješto po
vahou svou se k dolinám sklonuje, jak Bůh
pyšným protiví se a pokorným dává milost.
Ostatně slova ona oko neuzřelo atd. Adriána
vojína obrátila na víru křesťanskou; nebo
uslyšev, že křesťané pro muka svá očekávají
dober, jichž oko nevídalo atd., připojil seku
křesťanům a za Diokleciána umučenjest. Mi
čujícemikdo slují, samo sebou očitojest; kfe
sťané tu rozumějí se, ovšem kdož jimi vše
hjak a dokonale jsou; 1. Klem. 34. citujíc
místo naše místo milují čte očekávají, což ten
týž smysl dává, textu Jesajášovu blížeji jsouc;
čeho tam čekali za St. Z., to nyní předmě
tem lásky jest vyskytši se; Const. app. 1,
32, 2. ale čtou těm, jenž milují.

Utajenost a skrytost božské moudrosti do
sti vylíčivpřecházíPavel k odhaleníazjevení je
jímu. Dí: Nám pak zjevilBůh totiž tu svrcho
vanou moudrost a vůbec toco mluvímev.6.7.
Také při slově nám přijde přimysliti nám,
kteří mluvíme a hlásáme, jimž úřad apoštol
ský svěřen. Zjevil to skrze Ducha svého,
totiž třetí božskou osobu, jenž oživuje a 0
svěcuje církev a ředitele její a je prostředníkemčinízjeveníBožíhoklidema zástupcem
Kristovým. Již pak apoštol dokazuje odtad
až do v. 12., že Duch sv., jenž všecky taj
nosti Boží ví, apoštolům tajemství ta zjevil
dán jim byv právě ke zjevení tajemství těch.
Počíná důkaz slovy o Duchu sv,: Nebo Duch
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všecko zpytuje, 1 hlubokosti Boží t. J. všecko
proniká, všecko zná, poznáním prostoupá a
tudy ovšem nám apoštolům zjeviti mohl. Vzato
slovo od člověka, jenž chtěje něco poznali
zkoumá a zpytuje věc tu. Prozírá všechno,
všechny věci, Ž. 43, 21. Bůh prozírá skry
tosti srdce Ž. 138, L., prozírá myšlénky Rom.
8, 27., srdce a Ap. 2, 3. ledví a srdce. Totéž
o Duchu Božím s Otcem a Synemjednopod
statném a spolupodstatném řícidlužno. Nejvyšší
stupeň poznání se vytýká slovy zpytuje vše
chno, i samé Aludokosti Boží, věci nejskry
tější, nejtajnější, nejnepřístupnější, myšlénky
a úradky nejzahalenější, tvorům naprosto ne
dochodné Rom. 11, 38.

Aby věc tuo Ducha Božíhovšech tajností
Božích vědomí vysvětlil, béře příklad od ducha
lidského,andí: Nebo kdožz lidé vé, cočlověkovo
jest, jedině duch člověka,jenž vněmjest? Tak
co Božího jest, nikdo nepoznal, lečDuch Boží,
Netoliko dí, že Duch Boží zná věci tajné
Boží, nébrž dí, že on jedin zná, tak že od
nikoho jiného známosti té čerpati nelze, Věc
člověkovy či to co člověkajest, očividně značí
hlubokosti člověkovy,tajné myšlénky, žádosti,
úmysly a záměryjeho, cojemu samému známy
jsou, aniž jich jiný člověk věděti může, do
kavad mu jich sám nepoví. Z toho pak béře
důvod: tak Vco Boží jest, nikdo nepoznal
leč Duch Bož/. Co Boží jest, vece a nedí již
co v něm, v Bohu jest, poněvadž duch lidský
ve člověku se uzavírá, Duch Boží ale tvorům
se uděluje. Jediný Duch sv. poznal čt zná
čyvoxeúmysly, úradky a zkrátka hloub Boží
a jen ten, komu je Duch Boží zjeví, úmysly
ty znáti může. Vylučují se tvorové ode zná
imosti tajemství Božích, nevylučuje se ale
Syn Boží, jenžto s Otcem a Duchem sv. spo
lupodstaten jest, tak jak Mt. 11,27. Luc. 10,
22. když se praví: že nezná Šyna jedině
Otec a Otce jedin Syn, nenísamozřejmě Duch
sv. vyloučen. Duch sv. všechno béře od Syna
a cožkoliv má Otec, Synovo jesťJo. 16, 15.
Ještě k dovršení vedeného důkazu zbýval vý
rok, že apoštolové skutečně Ducha Božího
obdrželi. To činí a doplňuje důkazten, an
vece: My pak ne ducha toho světa jsme při
jali, nébrž Ducha, jenžto z Boha jest. Klade
Ducha Božího proti duchu světa a onoho a
poštolům, tohoto světu dána býti praví. Ale
co duchem světa rozumí? Někteří vykladači
přísně protiklad ten berouce mají za to, že
satan kníže a duch světa tuto se slyší podle
Jo. 12, 31. Ef. 2, 2. 6, 11. 12. Leč řídci
jsou ti, kteří tak stroho protivu berou, aniž
sáma protiva toho výkladu vymáhá. Raději
se duchem světa rozumí převrácené, Bohu od
porné smýšlení, posošnost a náchylnost k
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věcem tělesným, marným, ustřepělost k věcem,
jenž pochotěm pleti lahodí. Védrž přijali
jsme Ducha, jenž z Boha jest. Nedí: Ducha
Božího, nébrž ducha, jenž z Boha jest, poně
vadž nemluví o pytosti Ducha v Bohu, nébrž o
udělování téhož Ducha lidem a tuto apoštolům
v tom účelu, abychom věděli, condám od Boha
darováno jest. Io jest záměr Boží při tom,
že apoštolům dán Duch svatý a proto zjevil
Bůh jim tajemství ta hluboká, jak dí 10. v.
Tím se doplňuje důkaz od v. 10. až dotud
vedený. Věciod Boha darované jsou tytéž, o
nichž v.9. dí, ženám připraveny jsou a že jsou
takovy, jakových oko neuzřelo, ani ucho ne
uslyšelo, a Coani na mysl lidskou nevstoupily.

Dokázav, že apoštolům dáno znáti ta
jemství Boží, přechází ode předmětu nauky
ke spůsobu ji předkládati a pronášeti a uka
zuje, že spůsob ten dokona předmětu onomu
přiměřen jest. Opět záporně a kladně věc
pronáší, an dí: Což %mluvíme ne v učených
lidské moudrosti slovech, nébrž v nauce Ducha.
Místo v nauce ducha čte ř. t. nébržv učených
(slovech od) Ducha, což lépe přiléhá a lépe
osvědčeno jest; ač tím smysl nemění se. Dí
mluvíme tajemství od Ducha sv. nám zjevená,
neužívajíce slov a řečí a spůsobů a podo
benství od moudrosti a výmluvnosti lidské
ustrojených, nébrž těmi spůsoby, slovy, po
dobenstvími, jimž nás vyučuje Duch svatý,
je přednášejíce. Genitivy mouďrosti a Ducha
jsou genitivy původu a dwduxrořesluje nau
čený Jo. 6, 45. jak spojitost učí, nikoli účín
livý či učitedlný, ač tím změna smyslu se
neděje. O slovech, co následují a jimiž da
lejší spůsob svého mluvení vysvětluje, ne
jedna panuje mysl, ješto ani z lat., ani z
řeckého textu nevysvítá, zda zvevuamxolřespi
ritualibus, o věcech čili o osobách se bráti
má, a nad to jaký by smysl neobyčejné slovoovyxolvovresmělo.© Někteříkladousmysl:
Duchovným lidem věc duchovné vykládajíce ;
ti tedy k osobám táhnou slovo to a Časo
slovo ovyxoívo,jež vulgáta comparantes tlu
močí, o vysvětlování a vykládání rozumějí.
Leč lépe jiní zvevuazixořsspiritualibus o vě
cech duchovných a o duchovné látce berou
a překládají: s duchovným?i věcmi věci du
chovné sjednávajíce, t. j. věci duchovné spů
sobem duchovným pronášejíce a pravý 4
přesný tedy spůsob duchovným věcem nále
žitý a přiměřený jim přičiňujíce a připoju“
jíce, rovné k rovnému přilicujíce, jednaké s
jednakým sdružujíce a nikoli nerovné s rů
zným a různé s rozdílným Směsujíce. To
pak by se stalo, kdybychom věci od Ducha
svatého vnuknuté bliktrami lidské moudro
sti obrubovali, ozdobovali a ověšovali, A
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přoto svrchované prostoty pílíme aniž chuti
a vkusu světáků šetříme. Méně vhodnéjiní
smysl kladou: věci od proroků Duchem Božím
pronešené věcmi od Krista Duchem Božím
zjevenými vysvětlujíce aneb opak toho věcmi
prorockými věci Ň. Z. ojasnujíce a co ještě
jiných jest výkladů, jichž tu pomíjeti dlužno.
Raději s apoštolem od nauky a spůsobu ji
přednášeti, přejíti náleží k těm, kdož nauku
tu slyší. To ihned čině apoštol povahu nauky
porovnává s povahou posluchačů a ukazuje,
že nejvíce povaha posluchačů vadí dokona
lému nauky Kristovy ocenění a soběvážení.
Dí: Duševný ale člověk nepojímá těch věcí,
jenž jsou Ducha Božího. Duševný stojí tu
naproti duchovnému; duševný jest ten, v
němž duše, nižší stránka osobnosti lidské
vládne, duchovný, kdež vyšší stránka 080
bnosti lidské vrch a vládu třímá spolu v je
dnotě a pomocí Ducha sv. Jest to, vece sv.
Bernard, stav, v němž člověk smyslům těla
slouží, ana duše jeho jako na venek vybíhá
a V požívání světa se pouští, nejsouc mocna
a silna, aby věci ty spolu sebou do oboru
netělesenství pozdvihla a duchu vslužbu pod
robila. Duše a duch sice tytýž sebe za
stoupají a obojí o vyšší částce člověka dvou
dílného se berou Act. 20, 10. Jak. 2, 16.
Mt. 27, 50. 10, 28., 10, 26. atd. promíšeně;
tuto ale vymáhá protiklad duševného a du
chovného člověka rozdíl činiti. Duchovným
se očividně rozumí ten, kdo vnímavost a
pochopnost pro věci Ducha sv. a pro vnu
kání jeho chová, kterážto pochopnost sice
ve vyšší stránce osobnosti lidské se nalezá,
ale Duchem sv. upravena, utvořena a zbu
zena býti musí, což se obrodem a obnovou
děje. Naopak duševný člověkjest ten, kdo
Ducha. sv. nemá (Jud. 1, 9.); jím osvícen a
posvěcen není, jím se nespravuje, aniž vyšší
stránky mysli svojí poslouchá, nébrž nižšími
mocnostmi a záměry smyslnýmivésti se dává
ku pravdě Boží a k životu Božímu nestře
pěje, nébrž všelijak jen po věcech pleti la
hodných baže a vyšší stránku, rozum, mysl
a um v službu nižších pochotí podmanuje.
Duševný člověk jest člověk přírodný, neobro
zený, posošný k tomu, k čemu žádostivost
vede a jest toli co člověk tělesný, pleťský
3, 1., při kteréž povaze bystrota mysli a
svrchovaný důvtip ovšem obstáti nemohou,
leč ve službě nižší stránky upoutány jsou.
A tudy nepojímá těch věcí, jenž jsou Ducha
Božího, nepřijímá, neujímá, neuchopuje; jiní
překládají: nechápe, nerozumí, leč prvnější
výklad jest ve mluvení novozákonném zalo
ženějším L. 8, 13. Act. 8, 14. 1. Thess. 1,
6. a j.

Svatý Pavel,
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Příčina, že toho nepřijímá, jest, již Pa
vel udává: nebo bldznovstvím jsou věci ty
duchovné jemu a nemůže rozuměti, poněvadž
se duchovně posuzují. Dvojí tu příčina se
udává: zdají se mu věci ty pošetilými, dur
nými, bezumými býti a nemístnými a spolu
se mu nedostává pochopnosti pro ně, poně
vadž ujařmenost mysli jeho 0 jímavost tu
ho připravila. Stává se tu, co dí Prov. 18,
2.: Nepřijímá blázen slov moudrosti, leč mu
řekneš, čeho želá v srdci svém. Jest jak
slep k věcem vyšším, leč slepoty své nechtě
vyznati nedostatek a závadu ve věc samu
klade a co skutečně jest moudrostí Boží,
jmenuje bláznovstvím. A tudy nerozumí ani
tomu, co se předkládá, ani spůsobu, kterým
se to děje; nebo k obojímu zří slova věcem
Ducha. Ze ale jich se zpěčuje a jich ne
chápe, jde odtad, poněvadž věci ty duchovně
se posuzují. Posuzovati zahrnuje v sobě zpy
tování a ocenění; posuzování věcí od Ducha
Božího pochodilých nemůže se jinak díti, leč
soudem od Ducha téhož uschopněným, ujemně
ným aupraveným, a soudu toho se právě člově
ku přírodnému nedostává, an přirozené světlo
tu zhola nestačí. Opak toho se ale nachází
při duchovném. Duchovný pak člověk posu
zuje všecko a sám od nikoho nebývá posu
zován. Duchovným jest, jak již víme, kdo
se Duchem sv. osvítiti a říditi dává a vnu
kání Ducha Božího se podrobuje, v němž
tedy přirodilá mohutnost poznávací a žádací
působením Ducha sv. očistěna, posvěcena a
otevřena byla pro poznání a milování věcí
nebeských. Takový posuzuje všecko Či vše
chny věci; jsa Duchem sv. osvícen a věda, v
čem svrchovaná cena a důstojnost záleží,
může dobře a právě o všech věcech souditi,
kterékoli pod soud jeho přicházejí; an mu
Duch sv. pravidlo a opolnu ku posudku o
věcech dává. Rozumí se, že úsudek ten se
týká jen věcí náboženství se týkajících a
vniterné ceny a hodnoty věcí pozemských,
an Pavel o vědách světských rozumem sti
žitedlných nemluví ; ale i o vědách a umách
co do hodnoty jich skutečné jak i o ústa
vech právných astátných svrchované měřidlo
v naukách Páně se mu naskýtá. Rozuměj
pokud duchovným ostává, aniž stránku vyšší
pochotem podmaniv duševným a pleťským
se stává. Sic jinak vypad s výše duchovné
v obyčejnost duševnou, tudíž ztrácí pravý
soud a neschopen jest posuzovati věci Du
cha Božího. Podobně sluší obmezovati slova
dalejší: sám pak od nikoho posuzován ne
bývá, od nikoho, jenž duchovným není vše
posuzovatelem, jak předešlo; nebo člověk
duševný a kdokoli neduchoven jest, obojí
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velmi nízko proti výši člověka duchovného
a pohlédání jeho na věci veškery docela ji
norodo jest a podobno, jakoby hluchý hudce,
slepý malíře posuzovati hodlal. Z toho blu
daři námět berou, že každý duchovný, jak
oni rozumějí, každý křesťan u věcech víry
se týkajících nemá býti všetečně souzen a
vystíhán, nébrž k samému Božímu soudu, ne
ale lidskému státi povinen, an kdoby jej ob
vinovati chtěl, za moudřejšího by sebe, nežli
jest Duch sv. vystavoval. Leč rozumování
to zaniká ihned otázkou: kdož má rozsou
diti, kdo duchoven jest a kdo jím není?
Komu dána opolna ta? V pouhém jménu
křesťana věc nezáleží, ješto 1 Korinťané kře
sťany byli a Pavel netoliko duševnými, nébrž
i pletskými je nazývá 3, 1. Vydávali se ne
jedni za duchovné a Duchem Božím osví
cené 1. Jo. 4,1., ale Jan napomíná: ne kaž
dému duchu věřte. Konečný soud, jestli se
kdo s pravdou neminul, jest při Duchu sv.,
jenž ale nepřístojí jednomu, nébrž církvi, k
níž Pán odkazuje Mt. 18, 18., a ten pře
stává býti duchovencem, kdo naproti církvi,
již Duch sv. opatruje, vede, osvěcuje a na
plňuje, se staviti a jí odpírati otýrá. Pro
hlédá apoštol ku stavu Korintanů především
a moudrost apoštolské hlasby výše nade vše
likou jinou býti praví, jíž porozuměti alebrž
ani přijmouti nejsou schopni, kdož velikou
cenu na vedlejší věci kladou, jak to u nich
bylo. "Tím sice slova jeho všeobecné plat
nosti neztrácejí, ale ovšem jistými hraněmi
obmezena býti musejí a tak vykládána, aby
S jinými písma sv. výroky se výklad nepo
týkal.

Leč ani zde Pavel na pouhém výroku
svém nepřestává, nébrž ho dokazuje, an dí:
Nebo kdož poznal smysl Páně, aby učil ho?
My ale máme smysl Kristův. Důkaz ten není
cel, nébrž kus. Slova kdož poznal smysl
Páně čili dle úmyslu: nikdo- nepoznal smyslu
Páně činí hořejšek, slova my máme smysl

Jest, v mysl naši vkládá.

Kristův činí dolejšek sousudku; závěrek alé
od Pavla zamlčen jest a přimysliti se musí,
totiž: tedy my jsme ti, jenž od jiných ne
mohou vyučení a ovšem ani posuzováni býti.
Béře svá slova Pavel z Jes. 40, 13. dle
Sedmdesátců. Kdož poznal smysl Páně t. j.
kdož z neduchovných? Žádný nepoznal a
tudy nemůže osmělovati se, aby vyučoval
téhož Pána, kterýžto v nás jest; a tudy ne
může nás posuzovati, nás apoštolů, anby ji
nak samého Boha a Krista vyučovati a tudy
posuzovati podjímal se. „Smysl značí mysl,
rozum, myšlení, vůli, rady, záměry, slovem
všechno, co se z mysli prýští a úhrnek všeho
myšlení a všelikého se snažení. Páně geni
tiv majetku, v němž povaha se značí. Kdo
smysl Páně má, ten svrchovanou moudrost
má, oddýchá vzduchem Páně, ten žije v Kri
stu Gal. 2, 20., mluví z Krista 2. Kor. 13,
9. a srdce Kristova tlukot v sobě chová Fil.
1, 8. v Krista se oblékl Gal. 3, 27. Rom.
13, 14. a ovšem lidé duševní nemohou nic
toho míti, ducha Kristova nemajíce a tudy
nemohou posuzovati těch, kdo skutečně jako
apoštolé říci mohou: My pak smysl Kristův
máme, Nebo vece sv. Zlatoúst naše t. apo
štolů moudrost není moudrost Platonova ani
Pythagorova, něbrž Kristova, jenž to, cojeho

Z toho plyne ryzý
a jistý úsudek o světě a věku antickém, a
patrno, že křesťanství božského jsouc původu
nemůže se státi žákem pohanské moudrosti,
nébrž že ji opanovati, sobě v službu podro
biti a jí vévoditi má. I těch slov Pavlových
zneužíváno, jakoby všickni křesťané stejnou
měrou smysl Kristův měli a od jiných ne
mohli posuzování býti. Leč zvláštní příspěch
Páně Mt. 28, 20. a Ducha sv. Jo. 14, 26.
toliko apoštolům byl připověděn a nalezá se
v církvi jedině u nositelů vlády církevní.
Zbývalo ještě, aby Pavel to, co vůbec před
nesl, k sobě a Korinfanům obrátil, což činí
v hlavě následující.

Hlava Ill.

Jedná Pavel o nedospělé, jakoby dětské po
vaze Korinťanů, která se různicemi pro
náší 1—5. a vystavuje poměr a důsto
jenství kazatelův evangeha, že nejsou leč
sluhové Kristovi, an Kristus sám základ
jest cérkve5—15. Napomíná je napotom,
aby se chovali co chrámové Boží 16— 17.
a moudrostí světskousenezaváděli 18—28.

1. Ani já, bratří, nemohl jsem k

vám mluviti jako duchovným, nébrž jako
tělesným, jako nemluvňatům, v Kristu.
2. Mlékem jsem vás napájel, ne pokr
měm, nebo jste ještě nemáhali, avšak
ani nyní ještě nemáháte, nebo ještě tě
Jesni jste. 3. Nebo ana jest mezi vámi
žárlivost a svár, ne-liž tělesní jste a
po člověcku chodíte? 4. Nebo když
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někdo říká: Já jsem Pavlovec, jiný pak:JáApollovec,zdažlidénejste?© Čím
tedy jest Apollo? čím pak Pavel? 5.
Služebníky toho, jemuž jste uvěřili a
jak každému Pán dal. 6. Já jsem sá
zel, Apollo zaléval, ale Bůh vzrůst dal.
7. Tedy ani kdo sází jest něčím, ani
kdo zalévá, nébrž kdo dává zrůst, Bůh.
8. Kdo pak sází a kdo zalévá, jedno
jsou, každý ale vlastní odplatu vezme
podle svojí práce. 9. Boží zajisté jsme
pomocníci, Boží rolí, Boží stavbou jste.
10. Podle milosti Boží, jenž dána jest
mně, jako moudrý stavitel základ polo
žil jsem, jiný pak na něm staví; každý
však viz, kterak staví. 11. Nebo zá
kladu jiného nikdo nemůže položiti mi
mo ten, co položen jest, jenž jest Kri
stus Ježíš, 12. Staví-li pak kdo na zá
klad'ten zlato, stříbro, drahokamy, dříví,
seno, slámu, 13. každého dílo zřejmým
stane se; den Páně zajisté oznámí, po
něvadž v ohni se vyjeví a každého dílo,
jakým jest, oheň zkusí. 14. Jestli čí
dílo zůstane, jež na něm vystavěl, od
platu vezme; 15. jestli čí dílo shoří,
škodu vezme, sám ale spasen bude, tak
ale jako skrze oheň.

Pravil apoštol, že se při vyučování ří
diti jest podle povahy těch, s nimiž kdo či
niti má, což v. 14. mn. z rozdílu mezi du
ševným a duchovným činěného plyne. To pak
k sobě táhne a dí: jak tedy mezi vámi nikdonemohlduchovněduchovnéa vyššívěcipřed
kládati vám, tak ant já, bratří, nemohl jsem
r vám mluviti coduchovným nébrž copleťovým,
Slovem pleťskými zde mnozí vykládači slyší
toli co nedokonalými, nezletilými, nedocho
dilými, nezralými a vedou podobenství ze
slova nemluvňaty, jenž následuje a jež zavý
klad a objasnění slova toho mají. Jak smysl
nost a tělesnost převládá u dítěte aniž rozum
ihned se rozvijí, tak i při novoobrácencích
převládá střepělost k zevnějším věcem. Ale
Pavel užívaje slova často nemohl užívati ho
tuto v jiném smyslu než jinde činí. Pleť
caoč, jak nejednou již poznamenali jsme,
značí sklonnost a střepělost k věcemzlé žá
dosti člověku přirodilém lahodným a značí
tu žádostivost zlou spolu; a ten, kdo v té
povaze nalezá se, nejsa obrozen ani ducho

1
ven, k zlému se kloně a střepěje a vůbec
posošnost k věcem nižší částce člověka ho
vějícím chovaje, pleťským či u vyšším stupni
pleťovým, pleťovným, pletitým sluje. Může
stupeň se rozeznávati nejeden v povaze té
a jsou pleťtskými, kdo sice žádostivosti od
pírají, avšak jí nezbyli a ovšemvustavičném
boji trvají, kterýžto ráz vůbec těm, kdo jak
Korintané víru přijali a Ducha sv. obdrželi,
připočísti; jsou však také, kdož se docela
pleti a zlé střepělosti podrobili a zotročili,
jak pohané 4 vůbec lidé,v nichž vyššístránka
docela vyhynulou se zdá býti. Pavel o Ko
rintanech něco podobného praví a maje ohled
k těm, kdož mezi nimi chováním svým ráz
pohanský jak zjevno bylo neodložili, přeťskými
je zove ano pleťovými. Jest totiž v ř. t. na
tomto místě čtení oeoxívow,ještojindy Pavel
píše obyčejněji owoxož, kteréž čtení tuto
lépe osvědčeno jest a ještě Rom. 7, 14. 2.
Kor. 3, 3. Hebr. T, 16. přichází a vyšší
stupeň zlopovahy oné znamená než owoxixóg,
značíc lidi, jenž působení Ducha sv. v sobě
málo pocítili, tak že pleť či střepělost k
zlému jakoby podstatu jejich činí a že zdají
se z pletě co pleť zrození býti Jo. 3, 6. ač
koli při vší mdlobě pletské Rom. 6, 19. na
dýmali se smyslem pletě svojí Col. 2, 18.
Tím silným výrazem líčí stav jejich v. 1., ač
v. 3., kdež jim výtku činí, ujemňuje slovo
m. pleťový či pletěný užívaje slova pleťský
oaox0g, COŽmenší stupeň dotčené povahy
znamená. Od obou slov pletěný a pleťský
různí se duševní, že. značí člověka přiroze
ného, Duchem sv. neosvíceného a buď vlivu
tomu nikdá nepoddaného 2, 14.buďod Ducha
sv. opět opuštěného Judae 19., tak že se,
jakoby ve středokratech, mezi pleťským a
duchovným nalezá. Veškeren ten rozdíl teprv
s křesťanstvím poznán, Židům temen, po
hanům docela neznám byv. Ale i tuto hned
apoštol příkré slovo ocaozívowpleťový ujem
ňuje, an vece jako nemluvňatům vKristu, čímž
značí, že ještě začátečníci jsou a v prvotinách
se nalezají, převzdálení jsouce toho, co se
výrazem dokonalý v Kristu Col. 1, 28. značí.
V Kristu t. j. V nauce a v životě křesťanském
a vůbec ve věcech, jenž se ku Kristu odná
šejí; byli dětmi v potahu ku Kristu, ač v
jiném vztahu moudři, mužni, dospěli ano i
starci býti mohli. Nemluvňatům pak se dává
za potravu mléko, poněvadž s pokrm tvrdýnejsou.Atudyvece:© Mlékemjsemnapojil
či napájel vás a ne pokrmem, nebo nebyli
jste mocni, nemdáŘal: jste ještě, nebyli jste
dosti silni a utuchlí, abyste pokrmu tvrdého
byli požíti mohli, slabi a chabi a mdli jsou
v Kristu co pravá nemluvňata. Mlékem roz

14*
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umí to co Hebr. 6, 1. 5, 12. počátky, po
činky, prvky nauky Kristovy zove, učení zá
kladná a všechněm kdo křesťanem jsou ne
vyhnutelně věděti potřebná, jakož Hebr. 6,
2. vyčítá nauku o křestu, o rukokladu, 0
vzkřísení, o soudu. Pokrmem či stravou slyší
se hlubší nauky nehned všem přístupné a
podávané, o svátosti těla Páně, 0 moudrosti
kříže, o kněžství Kristovu, 0. označnosti Sta
rého Zákona atd. Takového hlubšího vyučo
vání oni ale posud neschopni byli, „Jak jim
vytýká dále. Avšak posud ještěnemáháteplet
ští jsouce. V tom záleží příčina, že nemůže
o výšinách nauky Páně k nim mluviti, totiž
v té pleťskosti, v pleťské jejich povaze. Vy
týká jim to, jak tam Hebréům 5, 12.netoliko
že skutečně tomu pravda bylo, nébrž také,
aby k opravě nedokonalého stavu je probudil.
Podobně sv, Ignat. M. v listu ku Trall. 5.
dí: Nemohu-liž ověcechnebeskýchpsáti? Avšak
se bojím, abyste tím vy v Kristu nedospělí se
škodou nepotkali se; a vy mnez toho pro
pusťte, abyste nemohouce pochopiti tím se ne
zalknuli. Důvod té pleťské či tělesné jich
povahy béře apoštol nejpříze z jich hádek:
Nebo ana jest mezi vámi žárlivost a svár,
ne-liž pleťšti jste a po člověcku chodíte? Kde
žárlivost a sváry vládnou, tam nelze panovati
Duchu Božímu. Zárlivost pak zdroj jest, z
něhož svárové vytékají; a po lidsku či po
člověcku čili podle člověka chodit: značí : oby
čejem člověka neobrozeného si počínati, po
vahu člověka pleťského pronášeti, an očividně
frása ta značí povahu Duchu Božímu proti
vnou. Tak Mt. 16, 23. dí Pán Petrovi: Ne
pílíš či nechápeš věcí Božích, nébrž věci člo
věcké. Místněji pak ještě vysvětluje věc, bera
k ní pochop a námět z hádek: Nebo když
někdo říká: Já jsemPavlovec a jiný: já pak
Apoliovec, ne-liž jste lidé? totiž lidé pletští,
v neduchovnosti zatonulí, živlu Ducha sv.
zbavení a prázní. Dvou stran se dotýká,
dvou mlčením pomíjeje 1, 12., poněvadž hla
vitě o dvě tyto strany běželo a poněvadž
příkladem svým a přítele svého Apolla dou
fal ostatní různice tím vítězněji přemoci. Viz
ostatně 4, 6.

Aby pak té různici s úspěchem v úst
rety vyjíti mohl, předkládá, v jakém poměru
se učitelé v církvi povahují. I táže se, stav
onen zlé různice předpokládaje a na mysli
maje: Čím tedy jest Apollo a čím Favel,
aneb jak ř. t. čím tedy Pavel, čím Apollo?
Služebnáci jsou toho, jemuž jste uvěřili, Čljak
lépe čte t. ř. skrze nějžto jste uvěřili; oni
vám sloužili k víře co sluhové, aniž jich tedy
za hlavy zvláštních stran obírati sluší. Od
klizuje a odstraňnje všelikou zásluhu, kterou

- Pán dal, či vlastně předřadem klade:
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by do sebe nějaký učitel míti se domhníval4
všechno působení v díle spásy k Bohu od
vádí a jemu připisuje. Nejsou to nějací pá
nové a vladařové, jenžby s naukou a spásou
lidí po vůli své jednati mohli, nébrž jsou to
liko sluhové a nástrojové, jimiž Bůh působí.
A sice jsou sluhové podle toho, jak každému

ku
ždému jak Pán dal, při čemž se každému
pro větší důraz předesílá. Pánem se v písmě
Nového Zákona obyčejně Kristus míní; leč
poněvadž v. 9. 10. praví, že apoštolé jsou
spoludělníci Boží a že on, Pavel, dle milosti
sobě od Boha udělené základ položil, tudy
lépe se to slovo Pán o Bohu vůbec slyší.

Ač ale sluhové jsou jenom Boží,kdokoli
Korintanům kázali, jednak mezi nimi nějaký
rozdíl panuje, o němž Pavel v obrazech ihned
dokládá: Já jsem sadil, Apollo zalil, ale
Bůh vzrostl. Tři věty bezspoječné tyto ve
liký důraz tím bezspojením dosahují. Po
važuje církev Korintskou co pole či popluží
aneb sad nějaký, kdež Pavel sázel, zaséval,
základ položil prvním vyučováním, hlásaje
Krista, kdež ještě jméno jeho hlásáno nebylo
Rom. 15, 20. Apollo ovlažil, zalil či zaléval,
dále vyučoval přišed, když Pavel byl v Asii,
do Korintu Act. 18, 160. Semeno to, jenž
zaseto a zaléváno bylo, jest samozřejmě víra,
co rostlina nadpřirozená. Leč málo by bylo
setí a zalévání prospělo, kdyby Bůh nebyl
zdaru dal. A tudy přidává tu hlavitou část:
Bůh pak vzrosti, dal milost a sílu, aby i
setí ono 1 ono zalévání prospělo a rostlina
aby se ujala, vzmáhala a sličně vzrostala.
Ciní to Bůh milostí svou, kterouž v nás
víru působí a dalejšímu rozvitku jejímu v
mysli a životě napomáhá, ješto vněšné ká
zaní a povolání, ano ani zázrakové neposta
čují k založení a utvrzení života víry, nébrž
vniterná Boží milost a vniterné hnutí při
stoupiti musí; víra zajisté jest dar Boží Ef.
2, 8. Z toho pak, že Bůh sám všechno pů
sobí, jde to, co Pavel odvětuje: A tedy ani
kdo sází, ant kdo zulévá, něčím jest, nemají
žádné váby naprosto, bez milosti Boží neu
žiteční jsou, aniž tedy sluší na nich soběza
kládati. Tak důrazně mluví, aby Korinťany
od různic pro učitele povstalých odvedl. Ze
vnější přísluhy, vece sv. Augustin, jsou pří
spěchy a napomínky, ale kazatelnu v nebi
má ten, kdo srdce uvnitř učí. Leč učitelé
ač rozdílně působíce přece v tom, že slu
hové jsou, sobě rovni jsou, ač tím nedí se,
že by neměl jeden podle úsilí svého mzdy
dostati větší nežli jiný. A to jest, co Paveldídále:© Temcosázíatemcozulévá,jedno
jsou, každý pak svou odplatu vezme podle
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svojí práce. Jednota účelu nevylučuje zvlášt
nosti sluhů. Dle úřadu a služby jedno jsou
i rozsévač i zalévač, aniž tedy svárů pro ně
začínati, ač pak stejnou láskou k oběma vi
nouti se sluší. Každý ale z těch sluhů svou
vlastní, jakéž zasloužil, mzdu a odplatu 00
drží podle práce své t. j. podle námahy své,
podle úsilí svého. Prací se nerozumí úřad
u onoho a onoho rozličný, nébrž úsilí v úřadě
církevním jakémkoli vynakládané. Patrno pak
z místa toho, že dobří skutkové odplatu ve
zmou a tedy záslužni jsou, nebo kde odplata,
tam zásluha; zásluha a mzda jsou ponětí
souvztažná. Nedí: Každý vezme odplatu dle
úspěchu, nébrž dleúsilí; nebo úspěch a ovoce
v rukou Božích jest a práce s větším úsilím
vykonaná, ač bez úspěchu zůstavší, má větší
zásluhu nad práci úspěšnou, ale s menším
úsilím vykonanou. Ze ale tomu tak a ne
jinak jest a že každý odplatu svou vezme
druhdy, jde odtud, že Boží sluhové, Boží
spoludělníci jsou, na Božím popluží praco
vavší a tudy ovšem s odplatou svojí se mi
nouti nemohou. To v násl. dí Pavel, tři
krát slovo: Boží pro lepší důraz předesílaje:
Boží zajisté jsme pomocníci, Boží rolí, Boží
stavba, budova jste. Spolupracovníci Boží
jsme, vece, spolu s Bohem pracujeme 0 je
dnom díle, o zdar církve. Jest to svrchovaná
důstojnost, s Bohem pracovati a spoludělníkem
Božím býti při obrácení a spáse duší; nad
ni není vyšší na světě důstojnosti. Ale ne
menší důstojnost přileží církvi a Pavel církev
Korintskou, pokavad předmětemprací sluhův
jest, vystavuje pod obrazem dvojím, an dí
Božím poplužím, Boží budovou jste. Nejste
rolí Pavlovou neb Apollovou aneb jiného ko
hokoli učitele, aby se vámi on a vy jím vy
chloubati a tudy církev trbati a strany v ní
činitiměli; poplužímjste Božím,Božím osením
jste, rolím orným Božím, Boží ornicí jste, již
Bůh obsévá, rosou milosti zalívá a sluhům
svojim spravovati dává. Ovšem v tom zahr
nuto, že pravý užitek ctného obcování vy
dávati mají, nechtějí-li zlořečenství jak země
zlá Hebr. 6, 8. na sebe uvésti; a ještě vtom
se zahrnuje, že jak již zmíněno, více k Bo
hu zřetel míti než o učitele hádati se jim
přijde.

Jiným podobenstvím ještě poměr dotčený
ojasňuje, podobenstvém budovy, při němž na
potom déleji pobývá, dříve již dosti o podo
benství prvnějším pověděv. Dí: Boží stavbou
jste, Boží budovou jste, již Bůh ze živého
kamení 1. Petr. 2, 5. buduje a v níž sám
přebývá Duchem Svým níže v. 16. Leč Pavel
sám podobenství to druhé obšírně vysvětluje,
an dí: Podle milosti? Boží dané mně co mou
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drý stavitel základ položil jsem, jiný pak na
něm stavé,

Vyvinuje ponětí stavitele a sobě osvo
Juje, a poněvadž musel něco povědíti tu ke
chvále svojí, tudy předesýlá slova podle mi
losti Boží mně dané, aby nikdo výše ho ne
cenil, než sluší a aby se nezdál sám výše
než přijde ceniti. Oporu vzav z milosti B.již
mohl říci: co mouďrý stavitel základ osnoval
jsem. MilostíB., mluvěo zakládánícírkve, roz
umí apoštolství se všemi dary a milostmi s
úřadem tím vznešeným spojenými Rom. 1,
5. 12, 3. 15, 15. a j. Uřad ten ukládal po
vinnost základ položiti církvi v Korintu a
milosti a darové Boží k tomu propůjčení ho
k moudrému věci té vedení uschopnili. Mou
drým stavitelem byl netoliko v tom, že bez
položení základu stavěti nepočal, nýbrž 1 v
tom, že při položení základu opatrně a vho
dně sobě počínal, pravý základ pravým spů
sobem položiv. © základě položeném sám
praví v. 10. základem tím býti Jesu Krista;
netoliko učení Páně, jak někteří slyší, nýbrž
spolu osoba Páně a dílo spásy se všemi mi
lostmi s vírou spojenými základemjsou církve
a všechno to od Pavla za osnovu položeno.
Základ položen od Pavla, ale jiný na něm
stavbu dále vede; tím jiným netoliko míní
Apolla, jejž v. 5.6. jenom příkladem uváděl,
nébrž vůbec jiným rozumí, kdokoli po něm
co nástupce a náměstek jeho v práci pokra
čuje. Avšak kdokoliv jest, jenž místo moje
zastává, ten viz jak na něm staví, jakou na
uku předkládati a jakým během sobě počí
nati má, aby se spásou svojí a svěřencůsvo
jich se neminul. Velí, aby prohlídal i k doko
nalé a pravé látce i ku pravému a vhodnému

„ji předkládati spůsobu, při čemž pak i hla
vitá ctnost, věrnost a svědomitost 4,2. spolu
se rozumí, které i při volení látky i přispů
sobu ji rozvinovati potřebí jest. K tomu tedy
jak dále stavěti, jiný hleděti má; nebo co se
samého základu týká, vece dále ap., ten již
jiný nemůže býti položen leč Ježíš Kristus,
jaký ode mne Pavla položen byl; o novémzákladunějakémjimstavitelům| dálejším
zhola se starati nepřijde. V ř. t. čte se
mimo ten, jenž leží, nemůž nikdo totiž jiného
základu osnovati: zao zov xeíusvova proto
někteří slova ta vůbec a vesměsberou 0 vše
likém všech církví základu a přičiňují jim
smysl: není možno osnovati jiného základu
leč ten, jenž ležét.j.od Boha k tomu co kámen
úhelný ač od Zidů zavržený vyvolen byl Mat.
21, 42. Ef. 2, 20. Act. 4, 10. n. 1. Petr. 2,
6. Avšak poněvadž Pavel nemluví o řádném
svém osnování základu, aniž svého při Za
kládání církve spůsobu ospravedlňuje, tudy
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místněji a úžeji se lépe obmezuje smysl ak
základu církve Korintské od Pavla položenému
a ovšem již ležícímu se potahuje. Má apoštol
na mysli ty učitele mezi Korinťany, kterým
by se bylo bez mála zachtělo jiný základ po
ložiti, jen aby nade Pavla se zvýšiti mohli.
Praví výslovně Ježíš Kristus, ne pouze Kristus,
aby Krista skutečně, dějinněvyskytlého, ne ale
nějakého myslného toliko namítl; slova ona:
jenž jest Ježíš Kristus, zahrnují v sobě úhr
nek a soujem veškeré nauky křesťanské.

Z toho pak položeného základu přechází
Pavel na pravidlo, jakým by dálejší stavitelé
říditi se měli a připomíná den soudný, aby
tím připomenutím námětek k rozmyslnému a
svědomitému stavení dal. Dí: Staví-lt pak
kdo na základ ten zlato, stříbro, drahokamy,
dříví, seno, slámu, každého dílo patrným stane
se, den Fdáně zajisté oznámí. Očividně dvojí
třída staviva se tu vystihuje, stavivo vzácné
a drahé, totiž zlato, stříbro, jenžto spolu tr
vají aniž úhony a škody berou, a stavivo
špatné a spolu porušitedlné a lehko zkazite
dlné. I kladou se dva případové, že totiž
jeden stavitel na dobrém základě stříbrem,
zlatem, drahokamením buduje, druhý ale na
základ dobrý seno, dříví,slámulípá. Staviteli
těmi se rozumějí učitelé a hlasatelé evange
lia, jenž na položeném základě staví nauku
Páně vůbec a ji dále vyvinují. Nerozumějí
se tudy zlatem, stříbrem a drahokamy dobří
skutkové a senem, dřívím, stébly zlí skut
kové, aniž vzácným stavivem vyšší nebeští
pocitové a úmyslové a stavivem špatným
vášně zlé a střepělost k věcem tělesným se
bráti mohou. Nebo by tak všickni věrci sta
viteli byli, ješto přece o samých učitelech
řeč jest. Tudy není řeči o skutcích, nébrž
O nauce a zlatem, stříbrem, drahokamením r0z
umí se nauka čistá, přesná, jistá, ryzá, ku
pobožnosti, ku spáse lidí a ozdobě církve
služná, naproti tomu slámou, senem, dřívím
rozumí se nauka ne sice bludná a svodná,
ješto by takovou naukou se základ zrušil a
zvrátil, nýbrž nauka nedokonalá, méně přesná
a pouhá, příměskynějakými lidské moudrosti,
zbytečnými otázkami a nepotřebnými nálezy
zatemněná, více k zvědavosti marné nežli k
spáse prohlížející. První má tu povahu do
sebe, že ohněm škody nevezme, ješto stavivo
druhé ohněm za své vezme. Mezi zlatem,
stříbrem a mezi kamením drahým ovšem
rozdíl jest a zlato nade stříbro, diamant nad
jiné kamení vyniká, ale která nauka zlatem,
která stříbrem a t. d. by se rozuměla, z Pa
vlových slov tuto položených nijak nevysvítá,
aniž také o rozličnosti špatných nauk co na
mítá se, ač ovšem nějaký rozdíl mezi senem
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a dřívím zabíhá. Zde na světě nehned zlato
od trusek se rozeznává, ale odkazuje Pavel
na čas posledního soudu, kdež všechno vy
jeví se a každého dílo zřejmým se stane, totiž
úsilí a počínání každého učitele se ukáže,
stavěl-li ze zlata a stříbra, čili ze slámy a
dřeva. Dílem se rozumí nauka, pokud snahou
lidskou se káže, hlásá, šíří a utvrzuje. Kte
rak a kdy se rozdíl toho dotčeného na zá
kladě stavení vyjeví, to vysvětluje Pavel, an
dí: Den Páně zajisté oznámí,poněvadž v ohnt
se vyjeví a každého dílo, jakým jest, oheň zkust.
Dnem, či jak Vulgáta čte, dnemPáně neroz
umí se čas vůbec, jakoby chtěl jen matnou
myšlénku pronésti, že Časem svým se jakost
díla pronese; také se dnem Páně neslyší čas
osvěty evangélické, poněvadž by se protiva
noci a tmy v nynějšku nalezati musela, ani
se nerozumí den útrapy a svězelů,an útrapný
den zkouší, ale nehned jeví člověky, aniž po
vahu útroby jejich patrnu činí. Dnem Páně
v ř. t. se členem — se podle mluvení pís
mového rozumí den soudu, 1, 8.den příchodu
Páně na konci světového věku.

Ze skutečně se to stane, a že dne toho
vyjeví se povaha díla učitele každého, dovodí
P. slovy: nebo se v ohně vyjeví, skutečně 0
káže a patrným stane; v ř. t. Čte se v Času
přítomném: jeví se vslohu naučném 0 věci,
která nevyhnutedlně podle řízení Božího se
dostaví. Den se v ohnčokáže, přijde v ohni,
tak že oheň jest Živel, v jakém se den vy
jeví. Nebo Kristus přijde dne toho 2. Thess.
1, 8. v plameni ohně či plamenným ohněm
obdán jsa. A dnetoho plamenného také dílo
každého, jakým jest, oheňzkusí. Hlavitá otázka
jest, jaký oheň tu myslí Pavel? Pravío něm,
že den Páně v ohni se ukáže, že oheň ten
díla každého zkusí a že stavitelé slámou,
senem a dřívím skrze něj projdou spasení bu
douce, ale jako skrze oheň. Nemůže oheň ten
býti oheň protivenství, nebo mluví P. o dni
posledním. Aniž může seslyšetiohněm zkou
šení a skoumání pouhé, poněvadž oheň ten
netoliko skoumá, nébrž také škodí, uráží a
pálí v. 15. Aniž také dá se rozuměti oheň
pekelný, poněvadž z ohně, o němž tuřeč jest,
vyniká člověk a spásy dochází v. 15. Také
nelze slova oheň, jenž třikrát přichází, vezdy
v jiném smyslu bráti, nébrž vymáhá spojitost
vezdy v stejném smyslu to slovo slyšeti. Roz
umí Pavel oheň spalný či výpalný, háravý
či vyháravý, totiž oheň, jímž veškerá příroda
viditelná, nebe 1 země ohněm strávena a 0
cíděna bude 2. Petr. 3, 10. Ohněm tím na
uka pravá se ukáže ryzým býti zlatem a tudy
na věky potrvá; nauky ale blikterné, nepod
statné, přívěsné ukáží se býti slamou, dřevem,
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stéblem, senem a ovšem neostojí, nébrž shoří
a zajdou a zahlazeny budou. To praví Pavel
o snahách či dílu učitelův; ale také dále
mluví, jak zbývalo o výsledku a náslédcích
snahy té pro učitele samy a pro jich osud
budoucí.

I dí: Jestli čí dílo zůstané, jež na něm
vybudoval, mzďu vezme, jestli či dílo shoří,
škodu vezme, sám ale spasen bude, tak alejako
skrze oheň. Dvojí odplata se tu vytýká, jedna
slovem: mzdu vezme, větší a blaženější, druhá
mnohemmenší a stíží dosažitedlná slovy: spa
sen bude jako skrze oheň. Stojí věty ty dvěv ně
jaké protivě, ale jenom v protivě stupně, jak již
napovědíno a prvá věta odměnu namítá, druhá
jenom od pokuty vyjímá. Mluví Pavel 0 na
uce, avšak tak, že i strany mravné se dotý
ká, ješto zásluha a nezásluha nedá setu doce
la odmysliti, kdež o snahách učitelů řeč jde.
Když zůstane čí dílo, jest to znamením, že
dílo to dobro, pravo, Spasitelno, čisto a svato
bylo; za to staviteli či vzdělavateli onomu
oheň neuškodí, nébrž on raději ode Pána od
měnu obdrží. Jestli ale čí dílo shoří t. j. na
lezne se býti méně vhodno, čisto, pouho
a číro, sám on škodu vezme a škodovati
bude odplatu svou, onen vyšší stupeň bla
ženosti, připověděný těm, jenž jiné lidi spra- ©
vedlnosti a pravdě Boží učí. Dan. 12,3.; Mt.
19, 18. škodovati bude dílo svoje a uvidí, že
dílo státi nemůže před ohněm, nébrž docela
spáleno bude, tak jako rozbitek kupce, když
v moři stopí se jmění jeho. On sám ale
spasén bude, nezahyne s dílem svojím, poně
vadž dobrého základu v nauce své střáhl a
pravou osnovu její zachoval; avšak s tíží se
mu vyniknouti dostane tak jako skrze oheň,
jímž popálen a poočistěn bude tak, jako když
kupec zboží v hloubi mořské ztrativ, sám
přece zachován bývá. Slova jako skrze oheň
nevypisují toliko pouhým příslovím a podo
benstvím obtížnost a nepodobnost, nébrž vy
ličují spůsob vyniknutí onoho z ohně, ješto
skutečně řeč jest o ohni; tak se béře také
příslovce jako Jo. 1, 14.vidělijsme slávu jeho,
slávu jako jednorozeného Syna. Smysl jest
raděj: „Spasen bude jako skrze oheň, bude
trapnou očistou onou očištěn a ode vší po
skvrny ocíděn dosáhne spásy, kteréž nikdo
pokálen jsa Ap. 21, 27. nedochází. Dí také
skrze oheň a nedí z ohně na důkaz, že o
skutečné skrze oheň očistě mluví. Ještě dí
jako také, poněvadž oheň onen nemusí právě
hmotným býti a ohni našemu docela rovným,
ač ovšem ohněm nějakým bude padaje vjedno
s ohněm světovým veškero stvořenstvo ob
novujícím 2. Petr. 3, 12. 13., jenž podobně
před konečným přírody veškeré oprostěním
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předcházeti bude. Přírodná očista veške
renstva s očistou mravnou těch lidí dobrých,
jenž trusek a zbytků provin svojich na zemi
nezbyli, spojena bude a jak nebe a země
ohněm nezajdou, nýbrž obnovena budou, tak
ty, co základ víry zachovaly, nauky ostojí
při onom strašném převratu, napotom k do
konalosti a svrchovanosti nebeského poznání
povýšeny budouce. Jakož ale poslední soud
předpokládá soud soukromý, tak onen oheň
světový nadesílá oheň očistcový. O jiných
ještě vykladech mluviti zbytečno jest ; dotý
káme toliko, že někteří se pokoušeli spasen
bude bráti ve smyslu zachován bude a slovo
skrze oheň brali ve smyslu v ohni a větu
onu o věčném v pekle zachování a ohněm
neumírání vykládali; leč výklad ten docela
se spůsobu mluvy příčí a odporen jest spo
jitosti. Ostatně slova Pavlova v kázaních a
napomínáních ku mravům ve smyslu přene
šeném nejednou potahována a stavivo 0 ži
votě křesťanském a oheň o útrapách, po
kání slyšán, a což ještě ne výkladem, nébrž
užitím a obratem jest.

Leč byla větší nebezpečí ještě, jichž Pa

n obrániti hodlal Korinfany. O tom vecedále :

16. Nevíte-liž, že chrámem Božím
jste a Duch Boží přebývá ve vás? 17.
Pakli kdo chrám Boží poruší, zkazí jej
Bůh, nebo chrám Boží svat jest, jímžto
jste vy. 18. Nikdo sám sebe nesváděj ;
zdá-li se kdo mezi vámi moudrým býti
na tom světě, bláznem staň se, aby byl
moudrým. 19. Moudrost zajisté toho
světa bláznovstvím jest u Boha. Nebo
psáno jest: Polapím moudré v chytro
sti jejich. 20. A opět; Pán zná my
šlení moudrých, že marna jsou. 21.
Nikdo tedy nechlub se lidmi, 22. všecko
zajisté vaše jest, buď Pavel, buď Apollo,
bud Kéfa, buďsvět, buďživot, buď smrť,
buď přítomné věci, buď budoucí, všecko
vaše jest, 23. vy pak Kristovi, Kristus
pak Boží.

Mluvil posud o těch, jenž v Korintu, ač
ne všickni, trvalým stavivem však přece na
základě pravém dále stavěli, nyní přechází
k těm, kdož církev podvracují. Ne proto
mluví o tom, jakoby lidé takoví skutečně v
Korintu byli, nébrž klade možnost tu, aby
výstrahy o tom tím důrazněji působily. I
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táže se: zdaž nevíte Či nevéte-li? jakého spů
sobu tázati se často užívá, když z něčeho
již povědomého věc jinou vyvodí neb důkaz
vede Rom. 6, 3. 16. a jj. Nevíte-h, že chrám
Boží jste? Nejste stavba nějaká matná a
nevzácná, nébrž co stavba Boží v. 9. jste
chrámem Božím. Proč by chrámem B. byli,
ukazuje slovy a Duch Boží přebývá ve vás,
ve kteréžto větě spojka a výkladnou jest
udávajíc, pokud by chrámem Božím byli.
Prohlédá k St. Z., kdež Boží sláva ve svato
svatyni meškala a v církvi křesťanské bydlí
Duch Boží a tudy chrámem B. jest; ovšem
pak i každý křesťan Ducha sv. účasten stav
se chrámem B. jest R. 8, 9. 11. 2. Tim.
1, 14. Avšak tuto Pavel více k celé církvi
než k jednotlivým osobám prozírá, jak Ez.
30, 27. Ef. 2, 21. n. a j. Nejednou bezmála
ústně jim tu pravdu P. na mysl uváděl a
tudy se k ní směle táhnouti ale i z pravdy
té odvětovati mohl, co dále dí: Fakli kdo
chrám Boží zkazí, zkazí jej Bůh. Mluví vů
bec uznanou pravdu a potahuje se ku před
pisům St. Z, podle něhož všeliká zkáza a
porucha na chrámě učiněná přísně se tre
stala. Ke zkáze se všeliká poskvrnění po
čítala, ana také za zkázu byla považována
a pokutována. Zdvojením slova zkaziti či
jakousi slova toho obrážkou zvláštní důraz
řeči přidává: Kdo zkazí chrám, toho zkazí
Bůb. O slova prvního zkazití smyslu právě
mluveno; na druhém místě totéž slovo po
někud jiný smysl má a značí pokutu smrti,
kterou Bůh svatokrádce a svatokázce postihá,
Příčinu takového od Boha trestání udává,
an dí: Nebo chrám Boží svat jest, nedotknu
tedlen, posváten, neporušitedlen a každá po
rucha jest svatokrádeží a tudy co svatokrá
dež se trestá. Ještě pak obrací to, co pra
vil o chrámě vůbec a o jeho posvátnosti, na
Korinťany, an dí: což či jímž či dle řŤ.ja
kovýměžjste vy; někteří slova ta potahují k
slovu chrám, jiní lépe k slovu: Jakovýmijste,
totiž posvěcenými a posvátnými a tudy ne
tknutelnými a neporušnými. Soudí Pavel
takovým sousudkem: Kdož chrám Boží zkazí,
toho zkazí Bůh, poněvadž chrám posváten
jest; 1 vy jste posvátni co myslný a idealný
chrám, tudy kdo vás zkazí, od Boha zkázu
vezme. Místněji se Pavel nerozšifuje, o jaké
by zkáze duchovné a mravné mluvil, ale sa
mozřejmo jest, že na mysli má především ty,
o nichž v 1. hl. mluvil, roztržce a rozštěpce :
církve. A tu třetí stupeň učitelů vytýká,
kteříž totižto docela zahynou, an byl pře
dešle mluvil o těch, kteří odplatu vezmou a
o těch, jenž aspoň s tíží pokut věčných
zniknou a spásy dojdou,
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Leč ti, co chrám B. podvraceli a ka
zili, naduti jsouce pýchou, nechtěli uznávati,
že kaziteli a podvratiteli jsou. Tudy apo
štol vystříhá před takovou sebešalbou a vece:
Nikdo sebe nesváděj, jakoby tomu jinak bylo
než pravím já. Tím rčením úvod činí k ná
sledující napomínce: Zďá-li se kdo moudrým
mezi vámi, na tomsvětě či věku, bláznem staň
se, aby moudrým byl. Slova na tom světě
uří ke slovu moudrý a opisují, jaká by mou
drost se rozuměti měla, totiž ta, jenž u světa,
u věku neosvíceného Kristem platí, mou
drost světská a zemská. Kdo takovou mou
drostí se vynáší a ovšem tedy ujat jest a
oslepen, ten nemůže ke skutečné a. pravé
moudrosti dostihnouti, leč odřeknutím se
zdánlivé a světoplatné a liché moudrosti,
jenž u Boha bláznovstvím jest, a přijetím
oné moudrosti bohoplatné, jenž 1, 21. u
světa bláznovstvím sluje. Nebo, poněvadž
moudrost světa jest hlupotou před Bohem
a na obrat moudrost Boží bláznovstvím se
zdá v očích světa, tudy následuje, že nemů
žeme jinak skutečně zmoudřeti, leč podle
světa bláznovými se stavše, musíme za zlé
dobrým se odměniti, nad bídným útrpnost
vyjeviti, blahati chudé a radovati se z pro
tivenství, což vše svět za bláznovství klade.
Svatý Bernard příklad toho vystavuje na
mudrcích z východu, kteří Krista dítě v
chlévě uctili a jemu se klaněli. Apoštol sám
odůvodňuje své toto dokazování, an dí:
Moudrost světa zajisté bláznovstvím jest u
Boha či v soudu Božím. A tu na potvrzení
toho výroku uvádí výpověď z písma sv., an
dí: Nebo psáno jest: polapím moudré v chy
trosti jejich. Slova ta vzata z knihy Jobový
5, 13. nedoslovně, avšak dle smyslu tam ob
saženého a jsou slova Elifazova. Elifaz v
Jobově knize nevšelijak správně mluví a tudy
od Boha 42, 7. se kárá. Ale v tom, co tuto
praví, sobě dobře vedl, jak Pavel slova jeho
potvrzuje. Jsou slova ta z oněch vůbec
známých pravd, jež jak dí písmo Prov. 1,
20, n. moudrost na ulicech káže, v čele zá
stupu volá, u vrat bran městských pronáší.
Lapá Bůh moudré tím, čím oni rady jeho
podvrátiti a zničiti usilovali, právě záměry
a úmysly svoje provodě a vlastními jich 0
sidly je zadrhá, vlastními sklonkami, plet
kami a léčkami zachvacuje a zahubuje, tím
spůsobem ruka Boží zachycuje je v lesti je
jich. Bratři Josefovi prodali bratra do E
gypta, aby nevyplnila se předpověď o bu
doucí slávě jeho, leč právě tím posloužili k
vyplnění jejímu. Tak se stalo Amanovi Esth.
T, 9., že na šibenici přišel Mardochéovistro
jenou. Velekněži židovští Krista na kříž
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přivedli, aby zničili víruvněho, ale tím právě
utvrzena byla.

Ještě ale místo z písma ku potvrzení
toho uvádí ze Zalmu 93, 11. ač ne doslovně:
Zmá Pán zámysly moudrých, že marny jsou.
M. moudrých čte se na d. m. čdí, ovšem
pak rozumí se moudrých. Z toho pak jasně
dovodí a odvětuje: Nikdo tedy nechlub se
lidmi, poněvadž moudrost světa bláznovstvím
jest a marností, tudy si nikdo na lidech ne
zakládej. Má na mysli učitele, jimižto se
stranníci Korintští chlubili a na nichž sobě
zakládali; nedí ale o učitelích, nébrž praví
o lidech, aby tím více snížil je a ukázal, jak
málo se na ně můžeme spoléhati. A ovšem
odtad plynulo, jak nemoudro pro takové stra
nění církev roztrhovati a rozštěpovati. To
pak svoje vyrčení odůvodňuje Pavel všeo
becnou příčinou vzatou od důstojenství věrců,
kterou všeobecnost napotom po částech svo
jich vyčítá. Všecky věcí vaše jsou, buď Pa
vel, buď Apollo, buď Kéfa, buď svět, buď
život, buď smrt, buď přítomné věci, buď bu
doucí, všecko vaše jest. Věci všechny vaše
jsou, vece, vy ale nejste jejich; věci ty vše
chny vám ke službě a potřebě jsou dány,
aby vám k spáse dopomáhaly. Nemluví o
obecenství všechněch věcí, jakoby veškery
věci byly všem společny, jak nejednomu
bludaři se zazdálo, aniž praví slov těch v
tom smyslu, jako by spravedlivci všemi věcmi
vládnouti mohli, nébrž frása :všechny věcivaše
jsou, znamená, že všechno ke službé a pomoci
a úspěchu spásy vaší dáno, ustanoveno a u
rčeno jest. To jest, co jinde Pavel praví Rom.
8, 28., že veškery věcí lidem Boha milujícím
napomáhají k dobrému. V tom duchovním smy
slu se praví, že pro věrce veškeren svět bohat
ství vysýpá. Mudrcové podobného výroku uží
vali pravíce, že všechny věci jsou mudrcovy;
ale výše křesťanské idey v tom zhola nedosáhli.

Výčet členů podrobný počíná od Pavla
a Apolla a Kéfy, podle nichž tři strany se
utvořily; o čtvrté třídě, jenž se dle Krista
zvala, nemohl tu zmíniti, což očividnojest ze
slov násl., kde praví, že oni jsou Krtstovi,
a ovšem tedy nemohl říci, že i Kristus je
jich jest v tom smyslu, v jakém Petr a Pa
vel a Apollo jejich jsou. Svěťem rozumí ve
škerenstvo; ve světě živi jsme, tu na světě
se připravujeme pro věčnost, svět co výjev
moci a dobroty a moudrosti Boží nás vzdě
lávati může, světem druhdy vládnouti bu
deme 6, 2.; méně vhodně rozuměli někteří
světem lidi nevěrce, mezi nimiž víra kře
sťanská a křesťanský život se rozvíjeti má.
Ten náhlý přechod od Petra k světu důraz
řeči zvyšuje a vystihuje horoucnost všecky
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věci najednou zahrnouti. Poněvadž slovem
svět apoštol.od učitelů se byl již vzdálil,
tudy slovy Život a smrt nemůže se roz
uměti život a smrt učitelů oněch, jakoby
říci chtěl: Dá-li Bůh déle žíti, aneb-li Bůh
pro evangelium umříti jim propůjčí; také
se nemůže smrť a život © životě a smrti
čtenářů samých toliko slyšeti, jako by chtěl
pouze říci, buď že již žijete, buď umíráte,
ač ovšem život jim slouží, pokud ho co pří
pravy k věčnosti užívají a smrt jim k do
brému jest, že myšlénka smrti je od hříchu
odtahuje a ku ctnostem vzbuzuje a že smrt
sama jest přechodem k blaženému s Kristem
bytování Fil. 1, 21. 23. Raději vůbec a ve
směs se berou život a smrt, také dva pře
dešlé případy zahrnujíce, an netoliko veške
ren Život všech věcí, nébrž také sama smrť
na svět sešlá spásy nám dopomáhati povinna.
Tak také co následuje přítomné věcí a věcí
budoucí nesmějí se obmezovati na pouhé
osudy čtenářů, jež nyní podnikají a jež druhdy
budoucně na ně připadnou, nébrž všeobec
něji se bráti musejí.

Takovou měrou Pavel vystihl a vypsal,
jakými věcmi křesťané vládnou a jak jim
všechno má spásy dopomáhati; jak tedy
ovšem na učitelech si zakládati zhola ne
mají, aniž pro ně v církvi strany nějaké či
niti. Což posléze ještě jednou všeobecnou,
kterou započal, větou zahrnuje a končí, an
vece: Všechno jest vaše, Odtad ale přechází
na jinou stránku, na tu, čím by oni majetkem
byli, z čehož opět šlo, že nemají se lidmi
chlubiti a pro ně straniti. Vy pak jste Krt
stovi, vece, Kristovým jste majetkem, ješto
vás Kristus smrtí svou sobě získal 6, 20.
1. Petr. 1, 19. aješto jest hlavou církve, v
němž se sbírati, k němuž jedině hleděti a
jemuž náležeti má Ef. 1, 22, 4, 15. a j.
Mohl Pavel při tom zůstati aniž od Krista
k Bohu postoupati, poněvadž se postupu
toho ku porážce stranitelů nevymáhalo. Ale
neučinil toho, aby se nezdálo, že straně
Kristiánů nakládá a za právo dává; nebo ač
idea jejich sama vsobě pravdiva byla, přece
stranictvím svojím ji zpotvořili. Tudy po
stoupá k nejvyššímu stupni, an dí: Kristus
pak jest Boží, aby tím jejich stranictví po
tupil, čímž spolu pojednání svoje zaokrou
hluje k verši 16. se vraceje, kdež byl pra
vil křesťany býti chrámem Božím. Někteří
Krista tu berou podle přírody božské, ješto
co Bůh z Otce pochází, jak sv. Zlatoúst,
jenž dí: My jsme Kristovi co dílo jeho, Krt
stus ale jest Boží co pravý rozenec, ne pak
co dílo; naším jest svět, ješto pro nás učiněn
byl, Kristus ale jest Božím, jehkož v Otu
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původ bytosti odvěčné má. Leč lépe táhnou
jiní slova ta ku člověčenství Kristovu, po
něvadž o podřízenosti tu řeč jest, Jak Pán
sám Jo. 14, 28. praví se menším než Otec
býti, ač ovšem pro jednotu osoby ve Kristu
a pro vystavení jeho co předchodně, co hlavy
křesťanstva člověčenství od Božství oddělo
vati se nedá. Svrchovaný účel, k němuž
Kristus co Spasitel světa všechno odnášel,
byla sláva Otcova Jo. 17, 4. I dává Pavel

I. Korint. IV, I—13. O pýše co příčině různic.

hádky vésti pro učitele, nébrž že by také
oni ten svrchovaný účel míti měli, všechny
věci k slávě Boží činiti. Někteří vykladači
upozorňují při tomto místě na neskončenou
útěchu, jenž v tom stupňování leží, naproti
onomu bezútěchému výroku pohanstva, po
dle něhož se říkalo: služebníci či poddaní
jsou králův, královéjsou bohův, bohovéjsou
nutnosti. Leč apoštol ještě s jiné strany
hodlá o poměru dotčeném, v jakém učitelé

na um, že by Korintští neměli straniti a | stojí, řeč rozvinovati.

Hlava IV.

Pokračuje Pavel ve vyvracování důvodů roz
kolu a jmenovitě jedná 1—5. o pravé
ceně učitelů; dále poráží pýchu co pří
čínu různie 6—193.; posléze výtky svoje
osvědčením lásky ulahozuje. 14—21.

1. Takto považuj nás člověk co
služebníky Kristovy a správce tajemství
Božích. 2. Tu sejiž vyhledává u správců,
aby věrným člověk nalezen byl. 3. Mně
pak to za nejmenší jest, abych od vás
souzen byl, neb od lidského dne, avšak
ani sám sebe nesoudím. 4. Nebo ničeho
sobě povědom nejsem, leč ne v tom
ospravedlněn jsem; kdo ale soudí mne,
Pán jest. 5. Protož před časem ne
suďte, až přijde Pán, jenž i osvítí skryté
věci tmy a objeví rady srdcí; a tehdá
chvála stane se každému od Boha. (6.
Toto pak bratří jsem připodobil na sebe
a na Apolla pro vás, býste se na nás
naučili, aby nad to, což psáno jest, je
den proti druhému se nenadýmal pro
jiného. 7. Nebo kdož tě vyznačuje ?
Což pak máš, čehož bys nebyl dostal?
Pakli jsi dostal, proč chlubíš se, jako
bys byl nedostal? 8. Již nasyceni jste,
Již jste zbohatli, bez nás kralujete a
kéž kralujete, abychom i my Ss vámi
spolu kralovali. 9. Nebo mním, že Bůh
nás apoštoly co posledky prokázal, co
na smrť vydané, ješto jsme divadlem se
stali světu a andělům a člověkům. 10,
My blázni pro Krista, vy opatrní v Kri
stu; my mdlí, vy pak silni; vy slavni,
my však bezčestní, 11. Až do hodiny

této i lačníme i žízníme a obnaženi
jsme, a poličkováni býváme a bezby
dlní jsme. 12. A trudíme se pracujíce
rukama svýma, zlořečí nám a dobroře
číme, pronásledují nás a trpíme, 13.
rouhají se nám a prosíme, jako smetím
toho světa jsme stali se, všechněch po
vrhelem až dosavad.

Mluvil apoštol o poměru a hodnotě slu
žebníkův a hlasatelův evangelia; leč věc ta
svrchovanou majíc důležitost zdála se mu
ještě místnějšího vysvětlení požadovati. „A
tudy vystavuje pravidlo ihned na počátku naší
hlavy, kterak by lidé o sluhách církve měli“
smýšleti. Mluví sice nejblíže o sobě a 0 A
pollovi, ale ve výroku svém vytýká. úlohu
všem sluhám církve společnou. Takto považuj
nás člověk,v ten spůsob: An Kristus jest
Pánem, tedy učitelé a pastýřové nemohou leč
správci jeho býti; dí: co sluhy Kristovy a co
správce tajemství Božích. Úástice takto se tá
hne buď ke slovům 23. vyjste Kristovt, jsouc
zavírací spojkou a značíc toli co tedy Ef. 5.
28.; aneb se táhne k následujícímu co čili
jako a myšlénku hlavitou připravuje,což lépe
jest a vůbec se přijímá. Tak měj nás jak
sluhy Krista. Sluhami jsou a nejsou pány a
majiteli, jenžby mohli dle vlastní vůle svojí
vládnouti nad církví Boží. Služba jejich še
místněji určuje slovem správce tajemství Krt
stova. Správce spravuje statek cizý a řídí se
při tom podle vůle statkářovy. Církev jest
1. Tim. 3,15. 2. Tim. 2, 20. dům Boží, jest
čeleď B. a správce církve nad domem a nad
čeledí Boží ustanoven jest a úkolem jehojest
domácím v čas příhodný potravu rozdávati
Mt. 24, 45.; Luk. 12, 42.; o čemž tuto pře
devším řeč jest. Statek správci od Krista
svěřený jsou tajemství Boží 2, T. Rozumí se
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tajemstvími Božími rada Boží o spáse lidské
a poklad pravdy a milosti Boží k vyvedení
spásy potřebný, tedy nauka i svátosti. Ne
jenom naukou Rom. 16, 25. Ef. 1, 9. 3, 5.
se lidé podělovati měli, nébrž k dosažení spásy
milosti Boží nevyhnutedlně potřeba jest a ta
se ve svátostech uděluje a rozdává. Při
správci pak, vece P. dále, především se po
stihuje, aby věrným shledán byl. Nepřijde tu
na výmluvnost a učenost toli, koli na věrnost,
aby činil, co mu náleží, a aby nepřivlastňoval
sobě toho, co Pánu patří. Vytýká se tím zvlá
štní stav, stav kněžský v církvi, jenž jedině
hlásáním slova a posluhováním tajemství
Božích se obírá. V ř. t. se Aouzóvostatněpři
dává a chce říci, že ostatní věc se postihuje
tuto věrnost ještě, an hlavitá věc jest, aby se
apoštol a hlasatel slova B. za pouhého správce
a sluhu považoval. Dí aby shledcínbyl věrným,
poněvadž o vyhledávání a postihování mluvil
a slovu vyhledávati odpovídá slovo shledávati
či nalézati. Vytýká se tím skutečný stav a
skutečná povaha a Pavel říci chce, aby věr
ným shledán byl sluha Páně, avšak při
tom prohlídá k soudu B. Shledán bude věr
ným, když Pán nalezne, že se netajil s hlá
sáním pravdy evangelické před lidem v celé
ryzosti, pouhosti a v celém, pokud chopnost
jich stačila, obsahu, že si všady obezřetně a
nezištně počínal, horlivost všady a obětavost
jevě a nehledě se zalibovati lidem, nébrž
Boží slávy píleje, aby nauce Boží průchod
zjednal.

Toto povídaje P. o věrmosti a vyhledá
vání jí na služebnících církve nemyslil vy
dati sluhů Páně v moc posluchačů a věrců,
aby všeliká sluhů těch důstojnost na úsudku
laiků spočívala a oni jako na soud nade
správci Božími zasedali rozhodujíce, který z
nich více věren jest. Proto apoštol, aby za
bránil takové soudu sobě osobování, ihned
dokládá: Mně pak to za nejmenší jest, abych
od vás souzen byl neb od lidského dne. Mám
za věc nejmenší jest toli: co nepokládám za
nic, nevážím, zhola nic na ně nedbám, věda,
že všeliké takové souzení vám nepřístojno
jest a na omylech se přečastopovahuje. Ne
toliko ale od nich souzen býti za balatku
klade, nébrž za nic váží sobě vůbec souzen
býti od lidského dne. Den lidský jest den
hdského soudu, jako den Páně jest den soudu
Páně; den se tuco osoba nějaká soudná před
stavuje. Ohlédá se tu na jejich stran se při
držování a při tom jiných učitelů oblibování
a jiných zamítání a tudy také posuzování.
Leč tímto soudu lidí jiných pohrdáním zdá
se Pavel na svém vlastním soudu ustavovati
a na sobě všecko zakládati. Aby toho se ne
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domýšleli, dí dále: Ale ani sdm sebenesoudím ;
nebo ničeho sobě povědom nejsem, leč nev tom
ospravedlněn jsem. K úsudkům lidí omylných
může se člověk na svědomí své bezúhonné a
na svou nevinu odvolati; ale vědomost své
vlastní neúhonnosti nečiní člověkataké v očích
Boha bezúhonným. Pro větší důraz myšlénky
té klade zápornou částici ne napřed a částice
ta se pojí se slovem jsem, nikoliv ale se slovem
v tom ve smyslu, jakoby chtěl říci Pavel:
nébrž ospravedlněn jsem vírou; nebo 0 ta
kovém ospravedlnění tuto řeči není, an ne
stojí, kdo mne ospravedlňuje, nébrž kdo mne
soudí, Pán jest. Očividně praví apoštol, že
vlastní povědomí člověka šáliti se a mýliti
může a že nikdo, ač mu svědomí žádných
výtek nečiní, proto již hned za spravedlivého
se pokládati nemůže. Což se docela potýká
s tím, čemu protestanté učí, jakoby každý
věrec ospravedlněním svojím před Bohemjist
a bezpečen byl ano za takového pokládati
se musel, což sněm Trid. 6, 14. právem za
vrhuje. Neví člověk Ecel. 9, 1. zda lásky či
nenávisti hoden jest. A kdož může řící Prov.
20, 9. čisto jest srdce moje a číst jsem ode
hříchu? Nesmí člověk úsudku nad sebou ko
nečně platného vynášeti, an kdo mne soudí,
vece P., Pán jest, sudí božský, jehož úsudku
nic neujde a jenž netoliko ke skutkům, nébrž
také k úmyslům a žádostem srdce hledí. —
Nedí, že Pán již nyní soudí, nébrž že Pán
toliko spravedlivým soudcem jest, ješto ani
cizí lidé, ani člověk sám svých činů a úmyslů
všestranně a bezstranně nepoznává. Také ne
míní P. vůbec veškero jiné souzení a úsudek
vlastního svědomízavrhati, an na jiných místech
se k obojímu táhne 2. Cor. 1, 12. 4, 2. 5,
11. 1. Tim. 1, 5. a j.; nébrž dí, že ani cizý
ani vlastní úsudek o sobě neomylen není,
aby všetečnost soudu Korintanů porazil.

Tudy dí dále: Protož před časem nesuďte ;
před časem soudí, kdož soudí dříve, než ve
škery výminky k soudu potřebné známy a
přítomny jsou. Ješto ale výminky ty lidem
neznámy jsou, tudy P. místněji vysvětluje,
kdy soud příčasněa příhodně se vynésti může:
až přijde PFdn,jenž skryté věcí tmy osvítí a
zjevé úmysly srdcí, Tehdá když přibude Pán
k soudu, bude pravý čas ku pronášenío lidech
a ovšem 1 o sluhách církve úsudku. Místo
až přijde stojí v ř. t. ažby přišel Pán; tak
mluví Pavel, poněvadž ač jist jest příchod

- Páně k soudu, čas a doba příchodu neurčita
a nejista jest. Tenkráte když přibudek soudu,
kromě jiných věcí Pán %také osvítí skryté
věcí tmy, vynese na světlo, co se ve tmách
tajilo a ukrývalo. Tma jest odznakem nevě
domosti a skrytosti, jak Mat. 10, 27.dí Pán:
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Co včm pravím ve tmě, řekněte ve světle. Leč
věta ta vůbec jenom praví, že skrytosti na
světlo ze tmy se vynesou. Místněji a blížeji
mluví dále P. slova ta povšechná ve zvlášt
ním případě vysvětlujíc: a vyjevíúmysly srdcí.
Chce P., aby z toho vzali sobě Korinťané, že
teprv tehdá povaha učitelů jejich se objeví,
za předmět poznatku se pronese; nyní ale
ještě jich úsudku nepodléhá. Pán vyjeví my
šlénky a úmysly, jakými se kdo vésti dával
při skutcích svojich. I končí nyní: A tehdá
se chvála každému dostane od Boha. Tehdá
teprv, ne již nyní. Mluví šetrně toliko 0 chvále
a o uznání, kterýmž tehdá ode vševědoucího
Pána a Soudce lidé vůbec, ozvláště pak (kamž
tu hledí) správcové a učitelé církve obdařeni
budou, poněvadž roztržky a různice od ne
rozumného vychvalování učitelův pocházely.
Samovidně ale se rozumí, že tehdá i hany
se dostane a potupy tomu, kdo hany zasloužil.
Nad to pak chce, aby co praví nyní, na A
polla a na něho samého obrátili. Dí 0 *rawogc
se členem, poněvadž o určité akaždému pří
padné chvále mluví. Jenom chvála od Boha,
vece Zlatoúst, bez úhony jest a spravdouse
shoduje. Lidé chválí tytýž z nevědomí, ano
1 z úmyslů nečistých. Když ale soudce vše
vědý a náruživosti nepřístupný chválí, tehdá
ctnost ta nepodezřela a nepochybnajest. Tudy
dí apoštol: od Boba a ne od lidí, jakož vy
nyní o své ujmě činíte.

Nyní Pavel udává záměr, proč při vě
cech oněch toliko o sobě a o Apollu mlu
vil, že učinil to proto, aby tím lehčeji pro
tivníci jeho pokáráni byli, aneb aby aspoň
jejich počínání sobě bez práva býti a ovšem
potupy zasloužiti se vyskytlo. Horuje při
tom mluva apoštolova a v krásných proti
kladech si vede, leč kára nevychází z mezí
otcovské lásky. Toto pak bratří jsem pře
podobil na sebe a na Apolla. Hodlaje ká
rati, ulahozuje výtky svoje jménem bratří,
jímž veškery Korinťany rozumí. Toto, ty
věci totiž, ježto jsem 3. 4. a nn. pověděl,
tak jsem pověděl a v takové podobě vynesl,
jakoby se jediné na mne a na Apolla vzta
hovaly, ač v nich pravidla pro veškery uči
tele se obsahují; povšechnou povahu jsem
na obzvláštní proměnil a tudy věc v jinaké
podobě vylíčil. Přepodobemí záleží v tom
povšechného pravdy na jisté osobyzjednotli
vení. Mluvil zajisté Pavel jenom o svém a
Apollově poměru ku Kristu, že sluhové a
rozdavači tajemství jsou, ač věty ony ke
všem se vztahují učitelům. To pak činil
jsem, vece, pro vás t. j. k vašemu poučení
a vzdělání, ne snad pro nás a pro zástěru
nějakou. A účel toho přepodobení byl, by
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jste se na nás naučil, aby nad to, cožpsáno
Jest, jeden proti druhému se nenadýmal pro
jiného, t. j. abyste se na nás, příklad náš
před očima majíce, naučili nenadýmati a ne
vynášeti se jeden nad druhého. V tom za
jisté stranictví záleží, že jedna strana toho,
jiná jiného za vůdce ujímá a kdo k té stra
ně se nehlásí, toho s pohrdou odsuzuje. Ta
kové se vynášení Jest nadto, což psdno jest,
t.j. odporuje pravidlu v písmě sv. projá
dřenému. Rozumí písmo St. Z., z jehož vý
roků výše nejeden uvedl 1, 19. 31. 3, 19.,
kteří výrokové veškeři směřují k tomu, aby
si lidé na moudrosti lidské a tudy ani na
moudrosti toho aneb onoho učitele nezaklá
dali. Slovy což psáno táhne se Pavel k
St. Z. a sice vůbec, ač jiní za to mají, že
na mysli měl výrok Deut. 17, 20., kdež řeč
jest o nepozdvihování se krále nad bratry,
t. j. nad lidem, jehož králem jest, načež ale
čtenáři sotva pomysliti mohli. Tím méně se
táhne Pavel k výrokům Kristovým, ano jisto
jest, že slovy psáno jest Pavel se k výro
kům St. Z. volá, z čehož i ty na omylu býti
poznáváme, kdož slova ta o nějakých výpo
věděch rabínů slyší. Jiným se vidí, že Pa
vel místa ona má zvláště na mysli, jichž v
místech předcházejících již dotekl a jmeno
vitě Jer. 9, 24., jejž 1, 31. uvádí o nevyná
šení se a nechlubení se s moudrostí lidskou,
nébrž o vychloubání se s Pánem. Ještě po
znamenati musíme, že v ř. t. stojí: abyste
se jeden pro druhého nevypínali proti jinému,
aneb abyste se druh pro druha nevypínali
proti jinému. Sličně a vhodně se kárá slovy
těmi stranictví Korinťanů, jímž se údové je
dné strany vespolek vynášeli nepřátelským
záměrem a směrem proti jinému, jenž k
straně jich nepřináležel.

Leč Pavel výstrahu svou před vypíná
ním nade druhé dvěma důvodoma osprave
dlňuje, jež ve spůsobu otázek k lepšímu vy
tknutí pronáší, an dí: Kdož tě vyznačuje?
Nikdo, leč ty sám, jenž beze vší příčiny se
nad jiné vypínáš; není zhola nic, na čem
bys domnělou přednost svoji zakládati mohl,
Leč přece mohli se někteří táhnouti k mou
drosti, pilnosti, věhlasnosti, k darům Du
cha sv. a jiným věcem, jimiž nad jiné před
čili. A tu Pavel doráží na takové druhou
otázkou: Což máš, čehož bys byl nedostal ?
Paklis dostal, proč se chlubíš, jako bys byl
nedostal? Cokoli máš, není od tebe, nébrž
od Boba; a tudy nesluší tím pýchati a nad
jiné se vychloubati. Sněm Arausik. c. 22.
učí, že člověk sám ze sebe nemá leč hřích
a blud, a všeliká pravda a ctnost od Boha
pochází. Dobro přijaté zavazuje ke vděku
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a Věrnosti, nikdá však bez urážky darovate
lovy a bez naduživy nemůže se pojiti S pý
chou a s vypínáním nad jiné. Nebo v tom,
že jsme všickni obdarovanci Božími, jsme
sobě všickni stejní a rovni, a ten některý
rozdíl větších a menších darů nemůže tu na
váhu brán býti. Ano naopak větší přijímání
a brání musí člověka k větší pokoře zbuzo
vati, ješto více štědroty Páně se při něm vy
jevuje a odpovídání roste. Tato jejich ve
své přednosti zarozumělost ponouká Pavla,
aby tvrději na ně doryl a v trpké ironii na
ně doléhal krátkými, avšak bodavými tahy
líče protivu, která se mezi domnělou předno=
stí Korintanů a skutečným bídným stavem
apoštola nalezá. Štroha jest řeč jeho, leč
nese se v mezech od lásky k spáse jejich
vytknutých a potřebna byla k tomu, aby se
ze své domýšlivosti obudili. Již nasycení
jste, již jste zbohatli, bez nás Rralujete u bo
dejž kralujete, abychom i my s vámi spolu
kralovali. Trojitým během stupňuje řeč svou
apoštol a zaostřuje ironii slovy jež, již, bez
nás. Slovem nasycení jste prohlídá k tomu,
co výše 3, 2. pravil o nich, že jsou ještě
děti, jimž mléka potřebí a jenž nemohou
snésti potravy tvrdé. (Oni ale ve své pře
sažité pýše domněli se již syti býti a žádné
potravy duchovní nepotřebovati. Potahuje
se to slovo netoliko k nauce, nébrž i k mi
lostem a darům křesťanskou vírou propůj
čeným. K obojímu také směřuje druhé slovo
zbohatli jste, v domnělosti své za to máte,
že již vám nepotřebí odjinud přijímati nauk
a darů, nébrž že již sami z bohatství svého
jiným udělovati a propůjčovati můžete. Tak
se domněli a podobní byli Laodicejskému
biskupu, jemuž Pán vytýká Apoc.3, 17., že
o sobě praví: zbohatl jsem a mičeho nepo
třebujt. Naráží apoštol na bohatost města
Korintu. „Slabá jest duše, vece sv. Zlatoúst,
která málem se nasycuje a chudá a mizerná
jest, která málem bohatne. Třetí stupeň vy
týká: bez nás kralujete. Při slově tom má
na mysli choutku po panování a předkování
u některých učitelů shledanou, ač hlavitě
prohlédá ke svrchované hodnosti a k úča
stenství věčné blaženosti co vrcholu dober
v říši Kristově poskýtaných. I dí: Jtž do
mníváte se, že jste nyní dosáhli, což teprv
co odplata a odměna ctnosti se věrcům u
štědřovati bude. A sice bez nás, bez našeho
příspěchu a bez našeho účastenství, ano s
vyloučením nás, an se vám zdáme vás v
dětském stavu udržovati. Dí tedy třemi vě
tami, že se jako nějakým předujetím domní
vají míti dobra ta všechna, jichžto sé po
velkých duševních půtkách teprv vyvolencům
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v říši Boží dostane. Zvyšuje se pak ironie
slovy, jimiž P. je zahanbuje: Kéž byste kra
lovali, svrchované té slávy již požívali a
vám již nedostatku žádného v nejmenším ne
bylo! Nebo tu doufáme, že byste také nám
nějakého přítulku v království svém a nějaké
účasti v blahoslavenství tom svrchovaném
popřáli. Ironií novou zvyšuje to, co byl již
ironicky pronesl; jiní myslí, že tu P. pře
chází z ironie do strázně a že upřímě žádá
jim, aby svrchovaného stupně bláhy a dů
stojnostl křesťanské byli došli, ješto právě
v tom by také on svojí bláhy došel; lečpo
něvadž Pavel ještě dále opakomluvu užívá,
nemůžeme tomu dáti místa a musíme za to
míti, že všady ironicky mluví a sobě v tom
věren zůstává.

V následujících větách zajisté jedná 0
bídném stavu apoštolův a ukazuje, jak ve
lice žádoucno jim musí býti, aby s Korin
fany mohli kralovati. Nebo, dí, mníém, že
Bůh nás apoštoly co posledky naznačil, co
násmrtníky, ješto jsme divadlem se stal světu
a andělům a lidem. Líčí stav apoštolů věrně
podle zkušenosti vlastní a obraz ten béře za
podkladek dálejší své ironie, ač ovšem slovy
nás apoštoly veškery apoštoly zahrnuje. Po
sledky jmenuje ty, jenž na nejposlednějším,
nejpodlejším a nejzadnějším místě se kládou
a tudy potupeni a opovrhování bývají, pro
kázal, naznačil či vystavil, totiž před světem
nás co takové spatřovati dal. Kristus byl
apoštolům povídal, že nemohou lepšího než
on Pán sám soudu se dočekávati Mt. 10,
25. a Pavel před jinými pravdivost toho
výroku na sobě poznal. Zdálo se nejinak,
že Bůh apoštoly netoliko naznačil a ustano
vil za posledky a násmrtce, nébrž je také
co takové na odiv celému světu vystavil.
Při slově: co násmrtníky t. j. co na smrt
ustanovené a vydané mysleli někteří na gla
diatory či potykače a šermíře, kteří ustano
veni byli, aby před očima lidu na divadle
skonali; leč apoštol myslíraději na neustálé
svoje nebezpečí, ač ovšem na ony šermíře
narážeje. Slovy divadlem jsme se stali dává
P. příčinu a vysvětlení a prohlídá k obyčeji,
zločince na lešení lidem před oči vyváděti
a ku potupě vystavovati. Odivem stali jsme
se, di, světu celému, což dělí ihned slovy a
anjelům a lidem, jimiž se veškeři tvorové
rozumní slyší a ješto lidt vůbec a tudy ne
toliko dobré, nébrž i zlé rozumí, proto také
tolikéž anjely dobré i zlé na mysli má, ač
ostatně v N. Z. slovo anjel, když samostojí,
o dobrých toliko anjelech se rozumí. Dobří
lidé a anjelé dívají se na nás a na zápasy
naše s obdivem a útrpností; zlým ale anje
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lům a lidem se při tom dává příležitost u
krutnou zvědavost a pomstivost nasytiti, ač
ovšem ani oni bez obdivu se obejíti nemo
bou. Viděti ze slov těch, že síla a moc
spásy lidské Kristem zjednané daleko za
obory vidomého světa sahá Ef. 3, 10. a že
anjelé dobří velké účastenství mají a obe
cenství s lidmi. Ostatně slova ta byla ne
jednomu bojovníku v půtce Páně štítem,
jímžto se proti posměchům nepřátelů hájil
a ne jeden je v ústech nosil, jako Edm.
Kampianus v Anofii, jenž slovy těmise proti
útokům hájil nevinu svou zastávaje. Aj,
vece Zlatoúst, kterak Pavel z toho, co k
snížení svému pravil, vysost strojí sobě.

Ale ještě důrazněji sobě počíná v kla
dení protivy stavu apoštolův s domnělým a
domyšleným stavem pyšných Korinťanů. Ciní
to bezvazebně a díl matorně dílironicky po
kračuje, čímž důraz vrcholu dosahbá.My blá
znivi, hloupi, nemoudři pro Krista a vy rozumnívKristu.© NemoudréproKristajme
nuje sebe a apoštoly pro kázaní o kříži Kri
stovu 1, 18. a o spáse křížem zjednané.

Poněvadž Pavel a apoštolé vůbec 0 nic
jiného nedbali leč o Krista ukřižovaného, aniž
co jiného vědětichtěli 22. osvětskou moudrost
nedbajíce, tedy je měl svět a Korinťané v po
předí za lidi nemoudré a pro Krista obme
zené. Sebe ale drželi býti rozumnými v
Kristu, ve spojení svém s Kristem aneb v
oboru tom se drželi za rozumné, jenž se
týká Krista; měli a vydávali se za mudrce
křesťanské, jenž výše stojí než Pavel a kdo
koli jenom křížPáně hlásají. Nedí: pro Krista;
nebo lichá, jalová, zrůdná a zvrhlá moudrost
jejich jiné ohledy při svém po moudrosti ba
žení měla. My slabi, ponížení, nesměli, le
kavi, mdli, an jsme nic na své síle si neza
kládajíce Krista s bázní a třesením kázali
2, 9.. Vy ale silné jste, za také se máte, s
celou silou vystoupáte a mocné vykračujete,
jakoby svět veškeren jenom k vám hleděti
měl a tam vládnouti chcete, kde se učitelům
vašim příkoří dostává. A kde se vám čest
děje, tam my v neúctě vězíme, vy ctěnt, my
znectěn býváme. Při posledních slovech 0
brátil pořádek a souměrnost článků a chias
mem křížovým je opačně postavil; při slově
ctěnt vy prohlédá k slovu kralujete. Přestavil
pořádek proto, poněvadž dále o samých apo
štolech jednati hodlá, vyčítaje co apoštolé tr
pěli a strádali. Ten stav náš zlý posud trvá,
ač vy již kralujete. Podnes až do hodiny
této lačníme a žízníme a obnažení jsme a po
ličkování býváme a bezbydimi jsme. Viděti
již ze samé síly řeči, že Pavel mluví ze své
zkušenosti a co 2. Cor. 11. vykládá 0 sobě,
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dosvědčuje náhledy toho. Trpěl hlad a žíze
a nedostatek oděvu a nad to skutečná pří
koří a násilí, jenž se podobala jakoby polič
kován byl, takovou měrou se mu potup a
násilí dostalo. V nebydlí trváme, vece, a roz
umí nejenom, že stálého místa neměl, nébrž
že z místa na místo nejednou prchati a utí
kati musel. O týrání, trmácení a soužení se
prací vlastnéch rukou Pavel nejednou mluví
9, 6, 2. Cor. 1J, 7. 1. Thess. 2, 9. a j. a
mohl to pracování a obírání se řemeslem tý
ráním zváti, ješto samo hlásání slova B.s ne
malou již obtíží a u světa S nectí spojeno
bylo; a netoliko Pavel, nébrž bezmála i jiní
také ještě apoštolé prací vlastních rukou ži
vil se.

Ještě tři protivy klade, v nichž strastem
apoštolů ne již stav Korinťanů, nébrž vlastní
týchže apoštolů počínání naproti staví. Zdá
se při výčtu jejich na mysli míti výrok Páně
Mt. 5, 44. L. 6, 27. Lají nám a my žehnáme
čl dohrořečíme; prondsledují nás a trpíme,
ana trpělivost jest jediná síla, kterou se proti
útokům a návalům surové moci opírati mů
žeme. Rouhají se nám a prosíme, lahodnými
slovy je chlácholíme, abychom je udobřili a
ode hříchu odvedli, sobě naklonili a víře po
někud získali. Ještě vyličuje potupu apoštolům
učiněnou důraznými obrazy, an dí: Jako
smeťtímtoho světa jsme se stali a všech opo
vrhelem až dosavaď. "Těmi slovy všechno to
postavení apoštolů zahrnuje, co byl ve pře
dešlých protivách vypsal. Smetím jsme, za tak
ničemné nás mají, jako bychom se podobali
a rovnali nečistotám na cestách, jenž se od
mésti musí a odbyti ze světa. „Světemroz
umějí se lidé a znamená se toli co slovem
všechněch v následujícím členě; povrhel jest
toli co smetí a Pavel pro větší důraz dvojí
větou tu jednu myšlénku projadřuje. Místo
smetí někteří slovo xedavu« překládají smír
nou oběť a myslí, že Pavel naráží na obyčej
u starých národů, lidi opovržené bohům na
smířenou obětovati. Leč slovo složité zrepixů
dauoue nepřichází v tom smyslu, nébrž jen
prosté zadaoua a P. nezdá se, že v tom k
obyčeji onomu prohlídal. Také slovo zepiwyue
chtěli někteří v témže hieratickém mluvení
tuto o žertvách lidí bohům na úsměr oběto
vaných rozuměti, ti totiž, kdožslovo xaduone
v tom hieratickém smyslu brali. Leč lépe a
prostěji vulgáta překládá o smetí a povrheli
co o. dvou souznačných pojmech, a bylby obě
slova ve stejném čísle položil Pavel, kdyby
byl je ve smyslu posvátném vzal.

Tu řečiště se doplnilo a Pavel místo
výtek se Korinťanům s láskou a vlídností
propůjčuje, až opět v. 18. kdůtkám a výtkám
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se vrací. S velikým důrazem však opakoval
Pavel slova na začátku v. 11. pověděná
také na konci v. 13., až do hodiny této trvá
stav ten náš zlý. Lahodné věty Pavlovyjsou,
jenž nápotom místo dávají důlohám obtouže- .

J hájiti. Otcem ale stal se jejich, an je skrzenějším.

14. Ne abych vás zahanbil, píši to,
nébrž jako dětí svých nejmilejších na
pomínám. 15. Nebo byť jste deset tisíc
pěstounů měli v Kristu, přece nemnoho
otců, nebo v Kristu Ježíši skrze evan
gelium já jsem vás zplodil. 16. Prosím
tedy vás, následovníci moji buďte, jakož
i já Kristův. 1%. Proto jsem poslal k
vám Timothea, jenž jest dítě moje pře
milé a věrné v Pánu, jenž vám připo
mene cesty moje, co jsou v Kristu Je
žíši, jak všady v každé církvi učím. 18...,
Jakobych neměl přijíti k vám, tak na
duli se někteří. 19, Přijdu ale k vám
brzo, Pán-li bude chtíti a poznám ne
slovo těch, jenž naduti jsou, nébrž sílu.
20. Nebo ne ve slově jest království
Boží, nébrž v síle. 21. Co chcete? S

.. >,

prutem-li mám přijíti k vám, čili v lásce
a v duchu lahody?

Byl Pavel příkreji dorýval ve předešlých
větách na Korinťanya mohla slova ta ura
ziti některé z nich; tudy ujemňuje řeč svou

někud stroho mluvil. Ne pro zahanbení vás
pást toto, dí; chtěl ovšem také zahanbiti ně
které z nich, ale zahanbení to nebylo účelem,
nébrž jenom prostředkem, aby sobě usmyslili
a tudy celá ta výtka jeho není leč laskavé,
otcovské pro spásujejich napomínání. Nechtěl
uraziti jich, ale spasiti a mluvil tak klada a
věda je býti děti své a co takových jich na
pomínaje. Nešly výtky ze srdce cizého, nébrž
ze srdce otcovského, jemuž vady dětí tím
větší bolesti působí, čím větší láskou se k nim
nese. A tu pro lepší vystižení poměru toho
k nim porovnává se s jinými učiteli jejich a
vece: Byť jste na deset tisíc pěstounů měli v
Kristu, otcův mnoho nemáte. Vece deset tisíc,
aby ukázal, že pěstounství tu nemáté důstoj
nosti a ceny co otectví; skutečně bývali pě
stouny otrokové, v jichž moci se děti nachá
zely do zletilosti. Tuto se samovidně roz
umějí učitelé pozdější, jež výše (3,6. 10) na
zýval staviteli a zalévači, jelikož Korinťany
daleji v nauce křesťanské vedli, Ovšem se
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S pojmem pěstouna pojí také myšlénka o
menším stupni lásky, než jaký se u otce na
lezá; leč k té nyní P. neproblídá a ovšem
tím méně ku příkrosti pěstounské zřetel béře
maje na úmysle jenom přáva otcovství svého

evangelium v Kristu zplodil, v Kristu, dí, já
zplodil jsem s důrazem, já a nikdo jiný; V
poměru ku Kristu, ve spojení s Kristem ; on
zajisté je ku Kristu připojil a v Krista vtělil,
an obrátiv je ku křesťanství je zrodil a ob
rodil k novému životu Filem. 10, Gal. 4, 19.
Zplodil je pak skrze evangeltum t. j. skrze
hlásání evangelia, slovem Pánějim hlásaným
a kázaním o Kristu a spáse vněm zjednané.
Predložka ve vytýká obor a živel, předložka
skrze prostředek a činidlo onoho obrodu. Po
něvadž ale věc velepřístojna ješt, aby děti ná

- podobily a následovaly otce ve mravech a spů
sobu života dobrého a mravného, tudy také
Paveljich napomíná: Buďte následovnícimojt,
maje pří tom na mysli pokoru svou a svoje
sebezapírání, jak ze souvislosti patrno jest. O
té dobroty apoštolovy, volá sv. Ambrož, prosí
jak otec a jak lékař nemocného, aby léku
užil. Slov, jež vulgáta přidává, jak t já jsem
napodobitel IKristův, není v ř. t. a přidána
jsou slova ta z kap. 11, 1. Jak velice mu
ale na srdci ležela snaha, aby oni v dotčených
ctnostech nápodobili a následovali ho, dává
jim ihned na um, an povídá: Proto jsem po
slal k vám Timothea, proto abyste v násle
dování mne nepochybili, se nerozpáčeli a ne
opozdili, aniž oblevovali a jeho se zpěčovali,
abyste poznal lásku moji. Poslal Timothea,
ale ten měl teprv po obdržení od Korinfanů
listu toho u nich se octnouti 16, 10. nyní jsa
na cestě v Macedonii a Achaji. Chválí jej
nazývaje ho milým a věrným v Kristu sy
nem či pěsteněji dítětem rěxvov 1. Tim. 1, 2.
Posílá jim tedy toho, -jenž mu z těch, co
ho následovali, nejmilejším jest, z čehož i
svou k nim svrchovanou lásku jim poznati
dává. Otec k dětem posílá bratra jejich,
jenž mu nad jiné mil a věren jest; a tudy
mohou a mají také oni k tomu vyslanému
bratru se vší důvěrou se vinouti. Ze slova
dátě viděti, že Pavel skutečně Timothea kře
sťanské víře zplodil a obrácení jeho stalo se
v Lystře Act. 14, 6. 7., an Act. 16, 1. již co
křesťan se staví. Slovo v Fánu patřík oběma
slovům, i k slovu přemil i k slovu věren; v
Pánu, v lásce ku Pánu, ve víře křesťanské,
nebo mimo obor ten duchovný nenalezal se
Timotheus v poměru dítěte ku Pavlovi. On
Pavel miluje Timothea v Pánu, protože Ti
motheus se ke službě Krista Pána všelijak
půjčuje a Timotheus jest věren v Pánu, ve
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věcech Pána, Krista, se týkajících, tak že Pavel
u věcech oněch se dokona na něho spole
hnouti může, ale i oni všechnu důvěru k němu
pojíti mohou. Místněji udává účel poselství
toho, an vece: jenž vám připomene cestymoje
v Kristu Ježíšť. Cestamť těmi slyší někteří
nauky, jež Pavel přednášel a mají za to, že
je Pavel sám vysvětluje slovy následujícími:
jako všady v každé církvi učím. Leč slovo
cesta šířeji se prostoří a značí veškeren obor
Pavlovy pro evangelium působnosti, a neto
liko tedy učení jeho, nébrž i obcování a vůbec
veškero jeho sobě počínání, trudy, práce, sví
zely, protivenství, spůsoby a zákony, jimiž
církev spravoval a t. d. Slovo připomene ob
náší výtku, značíc, že Korinťané zapomenuli
na cesty Pavlovy, což se jim nemělo přiho
diti. Připomene pak vám to nejinak než jak
já všady v každé církví učím, nevylíčí vám
počínání mého v jiném světle, leč v jakém
se skutečně povahuje. Slovo jař nezří kob
sahu nauky, ani ke spůsobu nauku tu před
nášeti, jak ze slova následovníci buďteplyne,
nébrž na celé počínání Pavlovo při úřadě a
poštolském se potahuje. Důrazně praví všady
v každé církví, aby nijak nepochybovali, že
Pavel stejně všady a vezdy učí a sobě vede,
aniž dali místa pomluvám, jakoby někde od
vlastní dráhy se odšinoval 2. Cor. 1,18., od
jedněch žádal, aneb na jedněch vytýkal, co
druhým promíjí a přehlídá.

Leč poněvadž Pavel Timothea poslal sám
nepřišed dosaváde, z toho nepřátelé odvozo
vali, že nesmělým jest, že se štítí a oštídá
k nim přijíti netroufaje sobě ostáti před mou
drostí a výmluvností jejich. I zře k té okol
nosti praví: Jakobych neměl příjítí k vám,
tak se naduli někteří. Někteří vece a neudává
jich místněji, aby trpkost se v jich duši ne
ustálila a oni přiPavlově do Korintu příchodu
neuléčitedlnými se neprokazovali. Nadulí se
vece a líčí tím jejich pánovitost, ctižádost a
snažení po prvenství, an z nepřítomnosti u
čitelovy ihned o nesmělosti a zoufalosti jeho
soudili. Avšak přijdu, dí, co nejdříve; připo
vídá, ale nepředpovídá a tudy klade bude-li
vůle Boží, aby kdyby nepřišel, nikdo hozne
stálosti viniti nemohl. Když ale přijde, ne
chce se obírati a rozsuzovati řečí a slov těch
nadutců, nébrž sélu a moc jejich, kteréž do
kázali v rozšiřování evangelia a V upravení
mravů lidských, vůbec prohlídati a vážiti hodlá
jenom úspěchy jejich pro království Boží.
Oni se vynášeli řečmi a slovy a zdála seja
kási síla v těch slovech a řečech spočívati;
ale zdála se toliko a nebylo jí v nich. Jinak
se věc měla u Pavla, jehož kázání nebylo v
slovech lidské moudrosti, nébrž v dokázání

i. Korint. IV, i4—2i. Ósvědčení lásky ku Korintským.

ducha a moci 2, 4. Odůvodňuje ale to své
předsevzetí samozřejmou zásadou, an vece:
Nebo královstvé B. nezáleží v slově, nébvěv síle.
Královstvím B. co se rozumí, místněji vylo
ženo Mt. 3, 2. Tuto řeč jest o něm, pokud
se v srdcích lidských, v osobáchjednotlivých
a v celých obcech atd. ujímá a uskutečňuje.
Sama slova a pouhá řečnepůsobí obratu du
chového, třeba byla slova ta sebe učenější
a strojnější a řeč úpravnější, nébrž spasný
obrat se působí a dociluje mocí a stlou, když
totiž moc a síla nauky Páně duši a mysli se
přivlastňuje a přisvojuje a veškeren život v
Kristu daný v duchu přištěpuje. Silou roz
umí se ta vnitrně člověka obracující moc, a
nedobře někteří o divech a zázracích tu my
sleli. Síla a moc nalezala se také v kázaní
Jana Křestitele, ač divů žádných nekonal.
Ještě ale ku konci toho jich oslovení přiči
ňuje otázku výstražnou, v níž jim ukazuje,
jakby brzkého příchodu jeho ke své spáse a
k svému dobru použiti měli. Což chcete z
obojího? Mám-li sprutem přijíti aneb v lásce
a v duchu lahody? t.j. s přísností a tre
stem-li mám u vás se ocitnouti, čili s lahodou
a S prominutím? K obojímu u něho právo se
nalezá, u nich ale stojí a na nich jest, aby 0
tom čeho by on užíti měl, svým chováním se
ustanovili. Podivná to síla a moc, kterou tu
ten oštídavý, bojácný, lekavý a bázlivý apo
štol hrdinám slovesným vyjevuje. Prut či
metla značí přísnost a přikráčení s trestem
v čas potřeby. Nedí s mečem, poněvadž meč

nehodí se na otce, ač ostatně myslel na vy
loučení z církve, jak vysvítá z hlavy násle
dující. K lásce přiděluje ducha lahody. Lá
skou znamená tu prostředky lahodné a utě
šivá slova a sladké se k nim chování, jenž
z lásky plyne; nebo lásky nikdá k nim ne
odložil. Duchem lahody rozumějí někteří po
vahu lahodnou a laskavou, tak že slova
duch lahodnosti nejsou leč vysvětlení slova
lásky a genitiv lahody genitivem jest po
vahy. Jiní ale o Duchu svatém to vyklá
dají a lahody praví býti genitivem účinku
téhož Ducha svatého. Duch svatý zajisté
podle rozličných účinků rozličnými se jmény
označuje a sluje Duchem pravdy Jo. 13,
26. 16, 13., duchem synovství Rom. 8, 15.,
duchem víry 2. Kor. 4, 13., podle rozlič
ných účinků, jež v lidské duši vyvodí. Jisto
jest, že se Pavel Duchem svatým všady vé
sti dával; leč zdá se, že tuto duchem duch
lidský se rozumí, a že povahu značí a la
hody že právem genitivem povahy jest, jak
výklad výše položený sebou obnáší. Jde
ze slov jeho dvojí věc; jedna, že v církvi
mocnost trestati se nalezá, druhá, že na
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člověku jest, trestu ujíti, ač přičiní-li se
a jestli se napraví, aby se přikráčení s tre
stem nepotřebno býti ukázalo. Při slovech
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těch již uboléval nad tím mravným úpadem,
o němž ihned mluví.

Hlava V.

V následujících dvou hlavách Pavel kárá
poklesky a zločiny, jenž se mezi Korin
čany vloudily a jmenovitě ve hlavě páté
1—8. mluví o pohoršení a o vyhostění z
církve pohoršlivce. Napotom 9—13. mluví
o vystříhání se sstoupeného obcováné s
těmi, kdo velikými zločiny se pokalují.

1. Vůbec se slyší mezi vámi 0 smil
ství, a o takovém smilství, jakéhož není
ani mezi pohany, tak že manželku otce
svého někdo má. 2. A vy naduti jste a
ne raději jste zarmoutili se, aby vyobco
ván byl z prostřed vás, kdo tento skutek
spáchal, 3. Já ovšem vzdálen tělem,
přítomen ale duchem již jsem usoudil
co přítomný toho, kdo tak se dočinil,
4. ve jménu Pána našeho Jesu Krista,
an vy spojení jste a duch můj s mocí
Pána našeho Ježíše, 5. vydati takového
satanu k záhubě těla, aby duch spasen
byl v den Pána našeho Jesu Krista. 6.
Není slična chlouba vaše. Nevíte-li, že
málo kvasu celé těsto nakvašuje? 7%.
Vyčisťte starý kvas, abyste byli novým
těstem, jakož jste přesní; nebo beránek
velikonoční náš obětován jest Kristus.
a. Tedy hodujmež ne ve kvasu starém,
ani ve kvasu zlosti a nešlechetnosti,
nébrž ve přesnicech upřímnosti a pravdy.9.Psaljsemvámvlistu:© Nesměšujte
ge se smilníky, 10. ne ovšem se smil
níky tohoto světa, neb s lakomci, nebo
s loupežníky, aneb s modláři, sic byste
museli z toho světa vyjíti: 11. nyní
ale psal jsem vám nesměšovati se, když
ten, jenž bratrem sluje, jest smilníkem,
neb lakomcem, neb modlářem, neb zlo
lajcem, neb opilcem, neb loupežníkem,
s takovými ani nejídati. 12. Nebo což
mi to, ty, jenž vnějsou, souditi? Zdaliž
těch, jenžto vnitř jsou, vy nesoudíte?
13. Ty zajisté, kteří vně jsou, Bůh

Svatý Pavel.

souditi bude. Vyobcujte nešlechetníka
z prostředku sebe.

Výtka pro stranění skončila se právě a
nová tu přichází z nedojepí a s pátra a tím
více doléhá, ač ovšem poslední otázka 4,
21. poněkud na ni připravovala. Počíná Ss
vypravováním, ale vypravování to promíše
no a obtíženo jest strohou a přísnou důtkou
a výtkou netoliko vinníka, nébrž i celé cír
kve Korintské. Město Korint, jak o tom
v úvodě se šíří, stálo v pověsti města meziŘekynejvícevilného.© Vůbec,dí,slyšeti
mezi vámi o smlstvé; slovy těmi se táhne k
té Korintské zlopovaze vůbec a vesměs a
postíhá a vytýká, že i o křesťanech takové
věci slyšeti, čehož by nijak býti nemělo.
Ef. 5, 3. Od toho všeobecného smilství,
jenž mezi nimi se páchá a 0 němž pověst
se ho donesla, přechází Pavel ke zvlášt
nímu zločinu, o němž dí: a sice 0 takovém
smilství, jehož ani mezi pohany mení, tak ženěkdomanželkumáotcesvého.© Manželkuů
otcovu praví a nedí macochu, aby více opatr
něla a ozřejmělanepravost, an se opovážil tu,
jenž k němu v poměru mateře stojí a co
máti s otcem spojena byla, stáhnouti k sobě
v ten podlý poměr a ji za manželku míti.
Míti za manželku značí skutečné sobě za
manželku řádnou vzetí, jak 1 z aoristů jenž
učeml a spáchal noivoag atd. viděti, jenž ke
skutku t. j. vzátku za manželku prohlídají.
Domněli se někteří vykladači, že o soulož
nictví, ne pak o manželství se tu jedná, po
něvadž Pavel na rozvod nedoléhá. Leč Pavel
doléhá na vyobcování z církve a o lidech vně
církve nechce Pavel souditi, nadto pak již v
tom vyobcování úsudek církve pronesenjest.
Aniž také lze namítati, že by manželství ta
kového nebyla vrchnost trpěla, ješto víme,
jak právě v Korintě v té straně mravy po
rušeny byly a snad se také proti nějaké káře
omlouval vinník zásadou rabínů, podle níž
přechodem od pohanství k víře v jednoho
Boha co novorodem všickni předešlí závaz
kové a poměrové přestali a utuchli. Byl-li
sám ten vinník původem Žid či raděj jak se
zdá pohan, najisto se věděti nemůže, jakož
ani toho tvrditi nelze, ze které strany byl,
zdali Apollovy, jak se přemnoha vykladačům
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vidí, čili z jiné některé. O ženě můžeme
jenom toho se domysliti, že nebyla křesťan
kou, poněvadž Pavel o ní neustanovuje žá
dného trestu. Předešlý manžel její zdá se
žil ještě a byl křesťanem, jak aspoň soudí
se z 2. Kor. 7, 12., dal se tedy s ní rozvésti
aneb ona jej byla opustila. Ostatně se u
Židů v Zákoně Št. Lev. 18, 8. manželství s
macochou zapovídá a smrtí trestá Lev. 20,
11. a sami pohané takového spojení co ru
šení rodinného svazku a práva netrpěli. Tím
více měla u křesťanů nenávist a hněv proti
takovým neřádům na jevo dána býti. Při
pomyšlení na zbrodeň tu přestává Pavel dále
vypravovati a dorývá na Korinťany dolehli
vými otázkami: A vy nadďuti jste a neza
rmoutili jste se.. Nadutost míní tu, kterou
se pyšnili pro domnělou nad Pavla vyvýše
nost v moudrosti, pro hlubší nazírání v pra
vdy křesťanské a pro výmluvnost a učenost
světskou, jíž nad Pavla se vynikati pravil.
Ne ta vypínavost a nadutost sluší na vás,
praví, nébrž slušelo na vás zármutkem se
naplniti nad nešvarem tím mravným. A ne
raději jste zarmoutili se.. Pravý mravný cit
křesťanský nemohl leč v tom nemravném
skutku společné neštěstí a nebezpečí viděti;
a tudy měli Korintští křesťané hříšníka toho
mezi sebou netrpěti a tím spůsobem před
běžně vyobcovati, až by Pavel byl právně
jej z církve vyobcoval. Sám Pavel uslyšev
o tom skutku zlém nemálo se rmoutil a jak z
2. Kor. 2, 4. viděti, se slzami list ten psal.
Církev nikoli leč se slzami a zármutkem ne
vyhosťuje a pláče nad nimi, jak nad umře
lymi, jak vece již Orig. ctr. Cels. 3., jak
druhdy Pythagorovci konali pohřeb těm,
kdož z jich společnosti vystoupili. Každý
křesťan členem jest těla církve a má býti
čitedlen všeho, co se tělu děje a ovšem přijde
mu ubolévati nad pohoršením v církvi. Světci
a světice Boží vedli tytýž pláč nade hříchy
v církvi páchanými a sv. Bernard praví:
Která matka nepláče nad úmrtím syna, ač
byla všechno k ozdravení jeho učinila? Ale
pouhý zármutek nadarmo by se byl tu pro
jevoval; měl tedy zármutek onen' proto v
nich povstati a tam směřovati, aby ten z
prostředku jich odňat byl, jenž skutek ten spá
chal. Nemálo také důrazu řeči napomáhá
slovo vy; vy lidé pyšní, před jejichžto oči
ma takového něco se díti mohlo.

Leč čeho oni neučinili a V Čem Se ne
jetnými ukázali, to Pavel napraviti ustanovil.
I staví mínění své proti mínění jejich a proti
Jehkovážnosti jejich klade matornost svou a
opravdovost v hájení moci apoštolské. On
nevolí trpěti v církvi úda takového a sdě
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luje se s nimi o vykonané již jím samým
vyobcování, aby oni v životě je provedli. Já
zajisté, dí, vzdálen tělem, ale přítomen du
chem již jsem usoudil co přítomný . vy
dati takového satanu. Byl vzdálen od Ko
rinfčanů v Efesu se nalezaje, ale duchem t.j.
podle víry a tajemného života a podle moci
sobě ode Krista v apoštolství dané. Duchem
svým, mysií svou a duší svou jsa u nich
přítomen také již usoudil, svou mocí apo
štolskou, neodvisle od úsudku Korinfanů,
kteří o takovém vyobcování nemyslili, úsudek
vyobcovacíproneslnad údem oním zlým, jenž
tu věc spáchal, takto jak ř. t. přičiňuje, t. j.
takovým spůsobem velmi obtěžujícím, ač nám
neznámým; zří tím slovem k okolnostem,ji
miž se zločin ten velmi stěžoval, a samo
slovo spáchal xarsoyaČónevov důrazněji věcvyličujenežslovoučení,© Ustanovilvydati
ho satanu ve jménu Pána našeho Jesu Kri
sta; slova tato zajisté pojiti se musí tím
spůsobem, totiž se slovem vydati v. 5., ač
jiní také se slovem usoudil!jsem je vázají,
což téměř na jedno vychodí a v obojí vazbě
leží, že vyobcování ono se děje mocí od
Krista Pána uštědřenou. Ale nevolíjenom pí
seinně vyobcování ono ohlásiti, nébrž jako se
zbrodeň ta stala vůčicelé církve a celé církvi ku
pohoršení, k hanbě a k neblahu sloužila, měl
také úsudek ten veřejně v církvi pronesen
býti a církev celá měla roztrhnouti veřejně
úvazek, kterýmž připoután byl úd onen ke
spolku jejímu. Tudy apoštol pro vynesení
úsudku toho chce, aby se shromáždila cír
kev Korintská, jíž on sám ďuchem přítomen
jest; leč není duch jeho sám toliko příto
men, nébrž s mocí Pana Ježíše Krista, kte
rýž totiž úsudku mého potvrdí a jej u sebe
ve skutek uvede. Chce říci apoštol: usou
dil jsem, abyste se shromáždili a mne při
tom shromáždění co přítomna a mocí K+
stovou odína považovali a ve shromáždění
tom vyhlásili: Pavel, duchem a s mocí Kri
stovou mezi námi přítomný, vydává jménem
Páně smilce satanovi. Slova s mocí či se
silou Pána našeho Jesu Krista buď o sobě
stojí a znamenají třetí tuto shromážděný
podmět či osobnost podle Mt. 18, 20. 28,
20. Kde dva jsou, já jsem mezi nimť, tak že
se Kristus tuto ve shromáždění tom Co
předseda považuje; aneb raději Pavel o
sobě praví, že on ve shromáždění Korinťa
nův není sám přítomen, nébrž že přítomen
jest ve spojení s mocí Páně, kterou co apo
štol v sobě nosí a smysl jest, že ve vnitr
ném spojení a sdružení s tou mocí ode Pána
sobě propůjčenou, při soudu onom přítomen
jest a tudy právem hříšníka onoho satanovj
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vydati může. Velí, jak viděti, aby náčelník
církve Korintské ve schůzi veřejné ve chrámě
vyloučil z církve nešlechetníka; vlastně jej
vyhosťtuje Pavel a Korintany jen nástroji
svými činí.

Vyobcování z církve se značí slovy vy
dati takového satanovi ké zhoubě těla. Vyob
covanec zbaven bývá společné modlitby, spo
lečné oběti, sv. svátostí, svěcenin, přímluv
a zásluh církve a padá ve stav onen, v němž
se svět nespasený nalezá, jenž pod vládou.
knížete světa toho jest Jo. 12, 31. 14, 30.
Act. 26, 18. -A poněvadž za vlastní vinou
z blaženého stavu výbavy a spásy vypadl,
tedy stav jeho nynější mnohem horší jest
nade stav předešlý před obrácením jeho a
kníže světa toho větší nad ním ujímá vládu,
nežli byla ta, kterou za neobrácení se jeho
na víru nad ním provodil. Tudy se vyob
covanec dává v moc satanovu; avšak účel
toho není záhuba hříšníkova, nébrž jeho ko
nečná spása a církev podle moci své rozva
zovati a zavazovati vydává hříšníka v moc
satanovu jenom jistou měrou ke zhoubě těla,
t. j. aby tělo či pleť co sídlo hříšnosti se
zahubila a moc žádostivosti zlé se zlomila.
Tak u Joba pravil k satanovi: vše co má,
buď v rukou tvojich, leč vyhradil a vyjmul
život Jobův: toliko na dušt, život jeho nesa
hej Job 1, 12. 2, 6. Konečný pak účel trestu
onoho jest, aby ohniště náruživosti vyhaslo
a zkaženo bylo ve hříšníku a duch jeho pra
vým pokáním k věčné slávě povolán byl,
spasen buda v den Pána našeho Jesu Kri
sta. Praví v zdhubu těla či pletě, t. j. hříš
nosti a žádostivosti, jak již praveno, a tudy
nechce apoštol děliti člověka, jakoby dílem
spasen, dílem zahuben býti měl, nébrž když
praví: aby duch spasen byl, míní celého člo
věka slovem tím a praví duch toliko, poně
vadž duch co vyšší stránka ve člověkuvezdy
působení Kristově přístupen byl, víru v sobě
chovaje, která po záhubě pletě opanovati a
obdržeti měla. Takto se různí vyobcování
církevné od onoho vyloučení lidského, o němž
v. 2. mluví a jež vynětím a odnětím z pro
středku křesťanů jmenuje; obec měla přetíti
veškero obcování se hříšníkem, ale konečné
vyobcování platným spůsobem mohlo se je
nom od apoštola díti a tudy praví apoštol o
sobě, že on usoudil vydati takového t. j. tak
podlého, tak ohavného a pohrdy hodného
člověka satanovi. Spásy jemu žádá v den
Pána n. J. Krista, jímž se samozřejmě den
soudu míní. Dějepis církevní nejeden pří
klad uvádí, že vyobcovanci nejedním trestem
od Boha postíženi byli; tuto ale, jak z 2.
Kor. 2, 5. 7, 11. viděti, vyrčený trest pro
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| kajicnost vyobcovance ne docela vyplnil se.
: Pozorovati sluší, že nedí: abyste vý shro

máždďěntjsouce jej vydali satanu, nébrž já
jsem ustanovil vydatijej satanu, čímž ukazuje,
že moc ta není vesměs při církvi příučné,
nébrž při církvi předstojné. Tertull. ad nat.
1, 5. dí: Bezprávně se nazývají křesťany,
kdož ve sborech našich účastenství neberou
a S námi neobcujíce věcem posvátným pro
hříchy svoje opět vašimi stali se a bezdů
vodně jmenujete křesťany ty, jenž ode kře
stanů za křesťany se neuznávají. (Ostatně
rčení satanu vydati užívá se také I. Tim.
1, 20.

Vylíčiv stav ten nemravný vrací se ke
své výtce a důtce a dí: Nené slična chlouba
vaše, není dobra a zhola nepřístojna jest; či
raději přeložiti sluší výchlubek váš nená slt
čen, an Stojí xavynu«, ne pak xavynou; leč
rozdíl tu velik není a výchluba značí toli co
v. 2. nadutost, a rozumí výchlubkem stav
církve, jímž se honosili Korintané za lidi v
Kristu bohaté a moudré, nepamatujíce, že
nemravem oním veškeren stav církve hyne.
Což Pavel obrazem z obyčejů židovských
vzatým vysvětluje, an dí: Nevíte-lt, že trochu
kvasu celé těsto kvastž Obrazu toho se v
písmě zhusta užívá Mt. 13, 13. 16, 6. Gal.
5, 19. a j. Zdá se na pohled první, že kva
sem rozumí smilce a chce říci, že jedním po
kaženým člověkem celá obec se kazí. Leč
z v. 8. patrno, že kvasem rozumí zločin a
že dí, jedním zločinem utuchá smysl mravný
a jedna nepravost obec o povahu křesťan
skou připravuje. Korinťané se pak nevší
mavými při krvosmilství prokazovali, buď
sami v nepravosti podobné vězíce, buď jinou
nectností pojati a tudy vůbec v netečnosti
mravné zabředlí jsouce. Tuto netečnost a
nevšímavost mravnou, jakož 1 jiné skutečné
zbrodně a vady apoštol považuje co kvas
malý, t. j. jenž malým se zdá, avšak veliké
zlo provodí. Inapomíná: Vyčisťtestarý kvas,
abyste byli novým těstem, jakož jste přesní.
Bez vazby přičiňuje napomenutí ono a tím
důraz roste. Naráží apoštol na to, co Ex.
12, 15. 13, 17. o kvasu veleno bylo. Na
paschu musel veškeren kvas z domu pilně
a bedlivě vybyt býti a tudy všady ostražitě
hlídán, díže dobře čistěna a kvas ze sídel
svojich, jak se říkalo vyhostěn, vystrčen a vy
tištěn byl. Považuje apoštol církev Korintanů co
těsto prokvašené a velí, aby vybudouce kvas
přesným těstem se stali, an Kristus paschou
naší jest. Dí starý kvas vyčisťte, zře k sta
rému, neobnovenému člověku Rom. 6, 6.
Ef. 4, 22. nn. Col. 3, 9. a ku mravné povaze
či raději mravným vadám, jenž ode přede
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člého stavu neobrodného zůstaly. Podobně
napomíná sv. Ignat. M.Magn. 10.: Odstraňte
od sebe kvas zlý, zastaralý a proměňte se
v přesnici novou. Velí tedy, aby všelikou
hříšnost od sebe odmítli a vybavili a novým
rodem, novými z Kristovy milosti vzešlými
ctnostmi se zaskvěli a novými obrodilými
lidmi se stali. Dává pak toho dvojí důvod,
jeden slovy jakož jste přesní, druhý slovy
naše pascha obětována jest, náš beránek 0bětovánjestKristus.© Přesnýmai,nekvasnými
je býti praví t. j. čistými, ode kvasu hříchu
očistěnými a ocíděnými, prohlídaje ku svá
tosti křestu, jíž ode skvrn a špin duchovných
očistěni byli. Přesnost ta příleží křesťanovi,
jenž s Kristem z mrtvých vstal Rom. 6,2. nu.
a co tvor nový 2. Kor. 5, 17. Ef. 4, 24. v
novotě ducha Rom. 4, 6. prost jsa zákona
břícha a smrti Rom. 8, 2. co dítě Boží Bohu
neúhonně a čistě žíti má. Druhá pohnutka
toho, v níž se spolu důvod předešlé zahr
nuje, jest obsažena ve slovech beránek náš
obětován jest Kristus. Kdež se paschálný
beránek zabijí a přece kvas nevyklidí, tam
zmatek a nepořádek panuje, aniž se sličně
a vhodně deje, an beránka zabíjeti nelze
dříve, leč kvas veškeren vybit byl. Krista
jmenuje beránkem velikonočným, poněvadž
krev jeho vylitá na kříži nám vyproštění od
věčné smrti zjednala, jak tam Israelité v
Egyptě od časné smrti krví beránka na ve
řejích značenou osvobozeni byli. Ex. 12, 13.
Jo. 1, 29. 19, 36.. Pascha sluje přechod a
ve slově tom již se vystihuje, že z Egypta
do Palestýny, z biudu do pravdy přejíti po
třebí a ovšem, kam tuto cílí a čelí, ze hříchu
ku ctnosti. Pro křesťany pascha ustavičná
nastala, ješto Kristus jednou pro vezdy nás
vykoupil Hebr. 7, 27. 10, 14. a neustále za
nás oroduje a spásu naši objednává Hebr.
1, 25. jakož i obět jeho na kříži přinesená
se neustále obnovuje, níže 10, 16.

Z toho již odvozuje konečné napomínání,
jímž předešlou allegorii vysvětluje: HHoďujmež
tedy ne ve kvasu starém, ani ve kvasu zlosti
a nešlechetnosti, nébrž ve přesnicech upřímosti
a pravdy. Po zabití beránka velikonočního ná
sledovalo hodování a sice ne v kvasu, nébrž
ve přesnicích; poněvadž ale i náš beránek
paschálný již obětován jest, tedy také my ho
dovati či jak vlastné slovo řecké zní: svátko
vati máme a sice ve smyslu mravném, život
svatý vedouce bez kvasu hříchu, ve přesnýchčistýchctnostechkřesťanských.© Slavnost
paschy jest obrazem křesťanského Života, po
kavad hříchu prost býti má a jakož jednou
Kristus co beránek za nás obětoval se, máme
život svůj považovati co ustavičný svátek pa
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schálný. A tudy máme čas ten tráviti čího
dovati ne ve kvasu starém t. j. ve stavu hří
šnosti, v níž jsme byli přede svým ku Kristu
se obrácením; to jest nesmíme již duše své
pokáleti hříchem a pochotěmi hříšnými,jakož
se Židům nedovolovalo za svátku toho kvas
ného něčeho požívati. Co tu praví vůbec, to
poněkud ve zvláštních částech rozbírá, an vece:
aniž jmenovitě ve kvasu zlosti a nešlechetnosti;| genitivyzlostianešlechetnostijsou
genitivy přístavku či výkladu a míní, aby kře
sťané odestali ode zlosti a nešlechetnosti, v
nichž se kvas starý, stará hříšnost jeví. Zlosté
slyší všeliké nelaskavé k jiným smýšlení Ss
účelem jim škoditi; nešlechetnostvyšší stupeň
zlosti jest, spojena s klamem a lestí. Rom. 1,
29. ač jiní jinak. Nedosti ale varovati se
zlého, nébrž potřebí skvíti se ctnostmi kře
sťanskými. A to vece Pavel, an dí: nébrž v
přesnícech upřímost a pravdy. Přesnice, jak
povědíno, jsou oznakem ctnostia neúhonnosti
křesťanské; ze ctností pak oněch uvodí ge
nitivem přístavným upřímost, jenž záleží v či
stém úmyslu a odtamnosti všeliké lesti a kla
mavosti; pravdou rozumí předmětnoumravnou
pravdu t. j. úmysl, jenž pravdě Boží dogma

tické a naukám křesťanské víry docela pří
měrný jest, rozumí pravdivost v životě, pro
hlídání k tomu, aby všelijak život s naukou
souhlasil. Ješto Pavel takového ode paschy
vzatého obrazu užívá, jinde u něho nepřicho
dilého, můžeme z toho odvětovati, že list tento
poslal přede svátkem velikonočním ažesemu
právě proto ten obraz naskytl. Avšak nechtěl
předpisovati, jakby svátek paschy slaviti měli,
nébrž ukázati, že veškeren život jest dobou
svátečnou pro křesťana pro přesažitost a pře
velikost darův nám od Boha daných, nebo
proto stal se syn Boží člověkem a umřel,
abychom my stále svátkovati mohli, vece
Theofil. Proto od času Silvestra papeže slují
dnové také všední fertemi t. j. prázníky či
svátky, poněvadž se ode hříchův odprazňo
vati a Bohu zasvěcovati máme dne kaž
dého.

Při tomto napomínání, aby církev od kr
vosmilce očistili a sami v čirosti před Pánem
chodili, tanulo apoštolu na mysli, co byl v
listu ku Korintanům předešlém nyníjiž ztra
ceném napsal, což ale na stranu zlou někteří
obraceli. Tudy se přinucena vidí apoštol slova
svá předešlého listu vyložiti a místněji úmysl
svůj v něm pronesený určili. Psal jsem vcím,
vece, v listu, neobcovati se smilei. Některým
se vidělo slova ta táhnouti k listu tomutohle
a praví oni, že zří apoštol k vv. 2. 6. naší
kapitoly; leč nadarmo to tvrdí, aniž apoštol
v dotč. v. o tom mluví, aniž by také byl po
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ložil: v listu jsem vám psal, aniž také již
mohl věděti, že slova ta knepravým smyslům
natahovati budou. Psal v listu, aby se ne
směšovali t. j. aby neměli obcování se smilci
a jak z v. 10. a 11. viděti, s jinými lidmi,
jenž ve hříchy veřejně známé a pohoršlivé
padli. Myslel Pavel, aby se varovali takových
nemravných křesťanů; leč obrátili to na ten
smysl, jakoby byl Pavel vůbec o všech lidech
mínil a obcování s lidmi hříšnými vůbec za
pověděl. Zápověď taková byla by se rovnala,
jak sám Pavel praví, nějakému vystěhováníse
ze světa, ješto křesťanů ve velikém městě onom
jen malá hrstka byla a pohané vůbec ve hříších
zabředlí byli. Proti takovému nedorozumění
Pavel záporněa kladně se vyjádřujea zápornou
vysvětlivku obmezuje slovem: Ne ovšem, ne
veskrze, ne docela, totiž nechtěl jsem, abyste
vesměs všechněch smilců varovali seas nimi
neobcovali, ješto věc ta nemožna jest, nébrž
jen s křesťany smilnými abyste se obcovati
varovali. Světem tím nazývá lidstvo mimo
církev křesťanskou, lidstvo totiž pohanské, a
slovo to se také přimysliti očividně musí při
následujících neprávostnících aneb lakomcich,
loupežšnících,aneb modlářech; síc jinak byste
museli z toho světa vyjíti, vystěhovati se a
jiného světa vyhledati; nebo na tomto světě,
míní apoštol, všady se potkáte s lidmi tako
vými, aniž se jich uvarovati lze jest. Klade
se smilci také lakomce,jimiž rozumílidi, co
klamem a tajně a lestně lidi o majetství při
pravují; kdož si ale cizý statek osobují nási
lím, ti dráči jsou čili loupežníci. Slovo modlář
samo sebou zřejmo jest a míní se lidé, jenž
čest Bohu příslušnou tvorům jakýmkoli spů
sobem udělují.

Jmenuje Pavel hříchy, v nichž veškery
jiné zahrnují se; smilník proti sobě, lakomec
a loupežník proti bližnímu, modlářproti Bohu
se prohřešuje a veškeři hříchové buď k té,
buď k oné třídě náležejí. Po tom záporném
vysvětlení následuje kladné slovve ztraceném
listě užitých vyložení. Nyní pak psal jsem
vám, neobcovati, když ten, jenž bratrem zove
se, smilcem jest neb lakomcem, neb modlářem
neb zlolajcem, neb opilcem neb dráčem; s ta
kovým nemáte ani jisti. Nyní ale psal jsem
t. j. Ješto byste museli ze světa vystěhovati
se, každého smilce atd. se varujíce, nemohl
jsem samovidně vám něco tak přísného uklá
dati, a tudy jsem psal vámjenomo křesťanech,
pohanů do příkazu svého nezahrnujíc. Mínil
jsem, abyste se štítili zacházeti se smilci, s
lakomci atd. těmi, jenž křesťany jsou a jimi
slují. Darmo chtěli někteří slovo nyné 0 času
bráti, jakoby nyné v protivě stálo ku přede
šlému listu; částice nyně jest logická a vý
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kladná a nemá jiného smyslu leč jak jsme
vyložili, a kdyby Pavel byl chtěl nynější vý
klad staviti proti slovům v předešlém listu
napsaným, bylby jistě místopsal jsem postavil
péšť. Dí jenž sluje, zve se bratrem, aby ukázal,
že pouhé jméno křesťana nosí, kdož se ne
stará jím také skutečně v životě býtia světu
pohanskému ve všem se rovná. Modláři slyší
ty, kdož se při obětech a hostinách pohan
ských přiúčastňovali aneb při slavnostech v
divadlech v poctu bohům dávaných přítomni
byli. S těmi a takovými lidmi, jenž jméno
křesťana nosíce docela zpohaněle žili, z po
hanského žití se nevyzuvše aneb opět doň pad
nouce, s těmi velí nemíti obecenství a jako
stupňovaně dokládá: ani snimi nejídati, totiž
aniž jich zváti k stolu, aniž se od nich zváti
dávati. Samo sebou se vidí, že se neměli
také agapám takových lidí přiúčastniti; leč
Pavel zde vůbec o veškerém jídle mluví a ne
obmezuje sepouhými agapami. Ostatně známo
jest, že opilcemznačí se netoliko, kdo rozum
propijí, nébrž kdo jako umění nějaké v pití
provodě míru přebírá a přestupuje, jak Jes.
5, 22. mluví: Běda, kdož mocní jste vpití vína
a lidé udatní ku strojení opilosti. S takovými
křesťany velí ani nejídati, ač s pohany v
týchže zbrodněch postíženými obcovati mohli,
díl že jim neslušelo nad nimi souditi, jak
pravil, díl že jim méně nebezpečno bylo, S
pohany obcovati, díl že pohany obcováním
svojím napraviti a obrátiti mohli. Za dnů
našich v církvi přestalo téměř docela ono z
církve vyobcování: ale vezdyzůstanou pravdou
slova sv. Augustina, že nemohouce tělem va
rovati se zlých a pohoršlivých lidí, jich aspoň
duchem a srdcem Štítiti se máme. Ještě mu
síme zkrátka dotknouti, že nedobře někteří
slovo sluje brali ve smyslu slyne a je táhli
k slovům následujícím v ten spůsob, jakoby
P. byl chtěl říci: kdož veřejně jmenuje se a
slyne co smilce a co loupežník atd.; leč
slovo ř. toho smyslu nedává.

Apoštol spolu dává příčinu, pro kterou
jenom o křesťanech míniti mohl to, co byl v
předešlém Jistu napsal o nezacházení a ne
obcování s lidmi pohoršlivými. Nebo což mt
to, abych soudil ty, jenž vně jsou? Vně jsou
ti, kteří k církvi nepatří, tedy Zidé a pohané;
ovšem tu v pohanském městě více ku po
hanům zřetel béře Col. 4, 5. 1. Tim. 3, 4.
Jenom ti, kdož k církvi patří, podléhají prá
vomocnosti církve a tudy apoštol jenom nad
nimi souditi může. Ti, jenž vně jsou, nejsou
podrobeni představenstvu církve. A to mohli
sami Korinťané nahlídati, z vlastní zkušenosti
a z vlastního jednání rozuměti tomu majíce,
jak jim na rozum dává Pavel řka: Zdali vy
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o těch, jenž uvnitř jsou, nesoudíte? Chce říci
z obyčeje, co se v církvi děje, mohli jste
ovšem dosah a dovah napomenutí mého vy
měřiti. Sami oni soud vynášeli o křesťanech,
o pohanech dobře vědouce, že vně církve se
nalezají a tudy k nim zákonové církve ne
patří. Vysvítá z toho, že církev netoliko může
trestem dokráčovati na ty, jenž V ní Se an- ;
lezajíce něčím se provinili, nébrž že 1 ovšem '
to činiti jí za povinnost uloženo jest. Proto
ale ti, nade kterými sobě církev práva sou
diti neosobuje, nejsou beze všeho soudu, an
nad těmi, jenž vnějsou, Bůh souditi bude, totiž
při soudu posledním soud nad nimi vynese,
aniž co tím neznabozizískají,ješto jest hrozno
padnouti v ruce Boží Hebr. 10, 31.; ř.t.čte
soudí, soud vynáší, soud sobě zůstavil, v pre

I. Korint. VI, i—IÍ. 0 těch, jenž pře svoje vedli před soudci pohanskými.

sentu bezčasém, jímžto se obor soudu vytýká.
Tím vším Pavel vysvětlil napomenutí svoje
v předešlém listu dané a odvedlvšeliké jemu
nedorozumění, o němž v. 9. Což ale mohlo
z vysvětlení toho pro Korinťany plynouti, leč
odstranění toho zla, o němž byl dříve mluvil
a které se uvnitř církve nacházelo? Proto
přičiňuje příkaz a dí: Vyobcujte zlostníka ze.
samých sebe. Praví slova ta prohlídaje ke
slovům Deut. 24,7., aby výrokem Starého Zá
kona potvrdil výroku vlastního.

Takto vypraviv jeden zlostav či jednu
zlobu mezi nimi zavládlou a církve vidomé
právo trestati osvědčiv přistoupá k jinému
v církvi Korintské obyčeji zle zavládlému,
jímž důstojenství a svoboda církve trpěla.

Hlava VL

Tupi ony, kteří pře svoje vedli před soudci
pohanskými, při čemžvyčítá některé hříchy,
jenž z královstvé Božího vylučují 1—11.
a napotom smilství mnohými důvody
hříchem velikým býti ukazuje 12—20.

1. Osměluje se někdo z vás maje
při proti druhému souditi se u nespra
vedlivců a ne u světců ? 2. Cili nevíte,
že svatí ten svět souditi budou ? A když
mezi vámi souzen bude svět, nehodni-li jste
o věcechnepatrných souditi? 3. Nevíte-liž,
že anděly souditi budeme? Čím více světské
věci? 4. Světské tedy soudy jestli máte
nevšímané v církvi, ty ustanovte k sou
zení. 5. K zahanbení vašemu pravím.
Tak-liž není mezi vámi moudrého ani je
dnoho, jenž by mohl rozsouditi mezi bra
trem svojím? 6. Nébrž bratr s bratrem se
soudí a to před nevěrci. 7. Již pak vůbec
nedostatkem jest mezi vámi, že soudy
máte mezi sebou. Proč raději křivdy ne
snášíte? proč raději škody se nepod)jí
mate? 8. Nébrž vy křivdu činíte a škodu
působíte, a to bratrům. 9. Čili nevíte,
že nespravedlivci království Božího ne
zdědí? Nešalte se! ani smilníci, animo
dláři, anicizoložníci, 10.animěkcové, ani
mužesmilci, ani zloději, ani lakomci, ani
opilci, ani zlolajci, ani dráči království
Božího nezdědí. 11. A takovými jste

někteří byli, ale obmyti jste byli, ale po
svěceni jste byli, ale ospravedlnění jste
byli, ve jménu Pána našeho Jesu Krista
a v duchu Boha našeho.

Z náhla, z nedojepí a z pátra přechází
apoštol od pohoršení jednoho ke druhému adůrazněsebezpředešlépřípravytáže:| O
směluje se někdo z vás maje při proti druhému
souditi se u nespravedlivců a ne u světců ?
Osměluje se, opovažuje se? pravíatím značí
důstojenství a velebu obce křesťanské, která
pravotěním a Ssouzením-se před pohany se
ruší. Nespravedlivci značí samovidně pohany,
jenž odZidů v St. Z. hříšníci, nespravedlivci,
bezzákonníci 1. Reg. 15, 18. Tob. 14, 6. a
j. jmenování byli, poněvadž jim vyvolení Bo
žího se nedostalo a život jejich ponejvíce
hříchy postíženým a spravedlivosti prázným
byl, ozvláště tenkráte, kdež svazkovémravnosti
rozvázání byli a bujná rozpásanost mezi po
hany zavládla. Nedí w nevěrců, nébrž u ne
spravedlivců, že právě tím slovem počínání
křesťanů co neopatrno a pošetilo býti vysta
viti chtěl. ana věc nemoudrá jest, spravedl
nosti od nespravedlivce se dožadovati. I u
Židů zakázáno bylo soudy vésti u pohanů,
aby tím čest náboženství samého netrpěla a
Rímané jim propůjčili toho, aby vlastními
soudci mohli souzeni bývati. Podle toho bez
mála hned na počátku ujednáno a ustano
veno mezi křesťany, před soudy pohanské
druh druha nepoháněti, což zdá se apoštol
opět a důrazně obnovil mezi Korinťany a
tudy tak příkro vystoupiti mohl a vyslípati
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jim: Opovažuje se kdo? Smělci a odvážlivci
ti byli z pohanů, nebo židokřesťané zvykli
byli na vlastní soudy a ohavnojim zdálo se
práva u soudů pohanských pohledávati. Ne
míní slovem přeď světci,že by křesťanézvláštní
a vlastnísoudy měli, anižtím výrokem svojím
chce pohrdu a potupu učiniti pohanským
soudům, nébrž žádá, aby kdož bezpráví trpí,
práva svého se raději vzdal, než aby soudil
se před pohany, aneb aby přestal na soudu
či rozsudku správce či rozsudího smluvce, ač
úřadem neoděného. Bylo počínání takové ve
likou smělostí a opovážlivostí ; ale mohla ta
odvážnost pocházeti od nevědomosti a tudy
vece: Čřďťnení-li to odvážně jednáno od vás,
nevíte, že svatí svět souditi budou? Kterak
tedy snášíte souzeni býti od těch,jež vy sami
souditi budete? dokládá sv. Zlatoúst. Budou
druhdy všickni křesťané souzeni ode Krista
Rom. 14, 10. 2. Tim. 4, 1. 2. Cor. 5, 10.,
leč nápotom s ním sami při soudu posled
ním Mt. 19, 28, zasednou ti, kdož v soudu
onom obstojí, s Kristem na soudné stolici a
souditi budou s ním. Ale kteraký bude ten
soud jejich, poněvadž (Mt. 25, 31.) Kristus
sám soud povede? Kladou někteří, že pří
kladem a přítomností svou na pravici Kristově
a tudy jistotou spásy svojí odsoudí nevěrce,
jenž podobně povoláni byvše mohli spásy do
stihnouti, ale za vinou Svojí s ní se minul.
Podobně Mt. 12, 41. praví Pán: Královna
jižná povstane na soudu proti pokolení tomu
nevěreckému. Leč Pavel na mysli místnější
věc a soud má a souditi budou vyvolenci S
Kristem tím během, že u Krista ostavše a
kol s ním sedíce t. j. nejúžeji s ním spojeni
jsouce 1. Thess. 4, 16. k soudu jeho se do
cela připojí, jejž nade světem nevěrným vy
nese. Tudy odvětuje dále: A an mezi vámi
souzen bude svět, nehodni-li jste, věcinepatrné
souditi 2?Nedí oď vás, ješto soud ode Krista
vynesen bude, nébrž dí mezi vámi, před vámi
co přísedci Kristovými. Dle t. ř. stojí neho
dni-li jste nepatrných soudů čili sudišť čisou
dnic? cožtýž smysl dává, jak vulgáta svobodně,
leč výborně přeložila. Nepatrnými věcmi rozumí
věci a záležitosti světské, o něž pravotili se
a sporovali. Podle toho přijali druhdy bisku
pové část soudů světských, ač pod tíží tou
nemálo úpějíce, až konečně sproštěníi byli
břemena toho, jak sobě toho především uhně
tený soudy těmi
mon. 29.).

Leč apoštol ještě zvyšuje důvodění své
ve verši 2. zavřité a opět od většího k men
šímu sestoupaje praví: Nevíte-li žeanjely souditibudeme?© Čímvícesvětskévěei?© Dříve
pravil, že svět t. lidi nevěrcesouditi budou;

sv. Augustin žádal (op.
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nyní výšeji dí, žei anjely souditi budou a tudy
odvodí přístojnost jejich, také nad záležitostmi
světskými soud vynášeti. Anjely nerozumějí
se biskupové ap. 2, 1. 8. n., jak očividno
jest, nébrž vyšší duchové a sice, jak vůbec
výklad v církvi nese, anjelé zlí a padlí, ješto
anjelé dobří L. 22, 36. Mt. 18, 10. svým
blaženstvím věčně jisti jsou a sami Mt. 25,
31. a jj. s Kristem ve slávě k souzení při
budou, jemu při tom přisluhujíce, ovšem tedy
spolu soudíce, nevšak souzeni budouce. Zlí
anjelé ale podle písma 1. Petr. 2, 4. Jud. 6.
na konci řádu časového na posledním dni
soud podstoapiti musejí, an nápotom veškera
svoboda jejich lidem svatým škoditi a je k
zlému namlouvati odňata jim budea oni vůči
všech lidí do propastí pekelných vypuzení
budou. Souditi je budou týmže jak svěť v. 2.
spůsobem, ku Kristově nad nimi souduse při
dadouce, ano již spásou svou je odsoudí,
an v těle slabém a pleti křehké Boží služby
píleli, ješto oni beztělí a bezpletí tvorové v
nešlechetnostech si libovali. Ukáží se tehdá
klamové a lesti ďáblovy, ukáže se ale i sla
bota a chabota jeho, že se vší mocí svou
proti křehkým nádobám hlíněným neostál a
neobdržel. Z toho dvojího důvodu odvozuje
předpis, jejž jim ustanovuje: Máte-li tedy svět
ské soudy, potupené, nevšímané, nevzácné,
zhrdané, ty ustanovte k souzení či ty usaďle
za soudce čili nasoudnici, těmi osaďte soud,
jenž nejzadnější a za nic položeni jsou. Velí,
aby nejnepatrnější v církvi lidi ustanovili za
soudce o věcech světských, aby ukázal, jak
nepatrny jsou věci světské a jak nízko stojí
pod jinými záležitostmi, jenžto sespásy duše
týkají. Mluví s ironií, jak viděti, aniž právě
chce, aby se tak dálo, jak z dálšího verše
ihned viděti, kdež se táže, není-li mezi nimi
člověka mouďrého a ksouzení schopného. Ně
kteří místo imperativu ustanovte překládají
v indikativu: ustanovujete a slovem pohrdané
v církvi rozumějí pohany a praví výslipku a
výtku býti ve slovech apoštolových: Majéce
soudy ustanovujete za soudce pohany, jichž
důstojenství v církvi nejméně platno jest, ano
potupeno a opomítáno. Leč ten výklad no
vějších interpretů nemá nikde základu a ne
vzácnými v církvi nemohou slouti oni,jenž se
vně a mimo církev nalezají.

Jak již praveno, nemínil Pavel, aby nej
nevážnější a nejnižší muže sobě za opravce
a smluvčí ustanovili, nébrž jenom porovná
telně a poněkud ironicky mluvil. Tudy do
kládá sám, že to pravil: £ zahanbené vašemu,
an toli váhy přičítáte věcem, o nichž by se
nejsprostějším lidem soud zanechati mohl.
Avšak poněvadž přece soudství a rozsudství
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a Oprava a smluvectví jisté opatrnosti a mou
drosti potřebí má a Korinťané 4, 10. mou
drostí svou nemálo se vynášeli, tudy dí Pavel
dále: Takto nené mezi vámi moudrého, nižá
dného, jenžby naleznouti mohl mezi bratrem
svojím? Slovo takto značí buď tímto spůsobem,
tém během, téměř toli co tedy, aneb raději
touto měrou, dokona a zhola; poslední pří
padněji přiléhá. Praví rázně: mžáďného, či
jak vlastně v ř. t. stojí: ant jednoho, mezi
toli muži tak moudrostí se honosícími, což
k větší hanbě jich bylo. Mezi takým množ
stvím není-li ani jednoho, jenžby rozsoudila
nalezl mezť bratrem křesťanem totiž, což samo
také k zahanbení sloužilo. Dí v singuláru
Mezi bratrem totiž žalobníkem ; druhá strana,
obžalovanec a pohnanec, se přimysliti musí.
Tak málo pak prohlédáte k tomu, že raději
opak toho se na vás spatřuje. Nébrž, vece,
bratr s bratrem se soudí, což již nečestno, ne
chvalno a potupno jest; a ještě nad to soudí
se před nevěrei, což věc tu činí hanebnější,
potupnější a nechvalnější. Avšak kdyby ani
těch okolností obtěžujících nebylo, kdyby se
pravotění netýkalo ani bratra, ani se nedálo
před nevěrci, již samo sebou dost veliká zá
vada, ujma na spáse a veliký nedostatek jest,
že pře mezi sebou máte. "Toho nedostatku a
mravného úchabku by mezi vámi nemělo býti,
aniž by mezi vámi o při nějaké slyšeti se
mělo. Což ovšem není možno, leč byste oběť
přinesli a práva svého se odřekli, raději křivdu
trpíce. Ješto ale Pán sám takový příklad dal
a taková naučení jste od něho přijali, že u
deří-li vás někdo v líce jedno, druhé mu na
staviti máte, Mt.5, 37. proč raději křivdy ne
snášíte ? proč vadějí ujmy netrpíte? Ale
právě toho nechtěli nésti aniž škody snášeti
jim bylo milo, nébrž naopak musel Pavel jim
vyslípati: Raději vy sami křivdu činíte a dě
báte ujmy, právě opak toho, co Spasitel na
dotčeném místě přikazuje Mt. 5, 39. Luc.6,
29. A to se od vás děje bratrům, křesťanům
totiž, čímž bezpraví ono tím hanebnějším a
větším stává se. Víra křesťanská se dle po
vahy tím docela ostavuje, láska se zamítá a
příkladu Páně nevšímání se jeví, jenž také za
vrahy modlil se a jim dobře činil a za ně
umřel 1. P. 2, 23. Rom. 5,8.nn. Takové pak
vyštěrbování ducha křesťanského, jaké se v
ukřivďování bratrům jevilo, uvodilo apoštolovi
na mysl také jiné nepravosti, jenž podobně
odchodny jsou od ducha Kristova a mezi Ko
rintany zavládaly. Tudy je výčtem nějakým
vynáší na jevo, ale dřívevýstrahu klade slovy :
Nešalte, nemylte se! ze kterých slov na oko
se vidí, že někteří Korinťané domýšleli se
hříchy, jež vyčítá P., nebýti leč nezbytné vady
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a slabosti a křehkosti lidské, jichž se odva
rovati lidé nemohou ; byli to tiz nich, kterým
se vidělo křesťanství jenom holou býti filo
sofií a vůbec kteří bezpřemnou a přílišnou
váhu na filosofické mudrování kladli. Nevé
te-lt, ženespravedlivci království Božíhonezdědí ?
Slovem nespravedlivce nerozumí jenom těch,
kdož jiným křivdu činí, nébrž jak z výčtu ná
sledujícího viděti, rozumí vůbec hříšné, ne
mravné, zločinné a dí onich, že Božího krá
lovství neosednou Či nezdědí. Slovo Božčho
Oeoů klade pro lepší důraz ihned po slově
nespravedlivci a slova děditiť nebudou užívá
ohledem na usynění Boží lidstva, podle slov
samého Pána: Syn dědicem jest otcovým Jo.
8, 25. Královstvé B. samovidně jest věčná
blaženost, jak vysvítá ze slova děditi v času
budoucím položeného; klade nyní dotčenou
výstrahu: Nemylte se,kteréžto při Korintanech
se ozvláštní potřeba ukazovala, a nápotom
vynáší některé nepravosti, kteréž od králov
ství B. vylučují, pro povahu Korinťanů nej
více při hříchu proti šestému přikázání Bo
žímu se zdržujíc. An: smilnéci, dí, ant mo
dláři, am cizoložníci, ant měkcové, ani sa
mečnáct, ani zloději, ant opilci, ani lájcové, antdráčiBožíhokrálovstvínezdědí.© Nepravosti
tyto vyloženy Rom. 1, 27. nn. a bez tohový
kladu nepotřebují. Modláře klade mezi hříchy
tělesnými, poněvadž modlářství úzce spojeno
bylo se zbrodněmi takovými. Měkcemí se roz
umějí obyčejně protipřírodní zbrodníci stejní
se samečníky či muželožníky ; lečraději slovo
měkec značí rozmařilce, jenž bujného života
pilen jest a rozmařilostústy, rouchem, chodem,
hledem a jinak pronáší. Leč aby se nezdálo,
že Pavel jim křivdu činí a všem zbrodně ty
vyčtené připisuje, umírňuje a zlahozuje řeč
svou obmezujíc ji počtem některým.

Dí: A tém byli někteří z vás, tém, vece,
takovými podlými lidmi, lidmi té srsti, té
vrstvy, té třídy: zaťre slovo s pohrdou vy
volil. Někteří byli takovými, ale ne všickni;
mluví a rozumí oddělně a rozdělně: jiní byli
této, jiní oné oddání byli nepravosti, jiní se
jich, pokud bylo pohanům možná, vystříhali.
Leč jaký koli stav ten náš onehdejší byl,
méně -li čili více hříšný, ovšem nyní místa
míti nemá. Nebo nyní — a tu mravnou ob
novu křesťanstvím zjednanou vyličuje — ob
myti jste, posvěcení jste, ospravedlnění jste.
V ř. t. jest obmyli jste se ve formě středné;
tím se namítá, že se sami ku křestu hlásili
a oobmytíono duchovní se všemožně přičíněli.
Obmyti byli na sv. křestu vodou, v níž ale
krev Kristova 1. Jo. 1, 7. Ap. 1, 5. 7, 14.
působila, a očistěni byli ode všech vad a
hříchů Mt. 28, 18. Act. 2, 36. Ale netoliko
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vady jim smyty a plámy sňaty byly, což zá
porný jenom skutek sebou obnáší,nébrž také
kladně byli posvěcent, Duchem svatým a smy
slem zbožným, zbožnou vůlí a mravnousilou
nadáni. Přede křestem jste byli nesvati,nyní
ale stali jste se svatými, bohulibými, v obe
cenství s Bohem vešlými a životem jeho ži
voucími a oddychajícími. A tudy jste byli 0
spravedlnění; v ospravedlnění obojíta stránka,
záporná obmytím, kladná posvěcenímvynořená
se sbíhá a vytýká se pravá mravná povaha
a pravý stav, v němž človék na sobě pro
náší požadky zákona Rom. 8, 4. jim' dosti
čině, hříchu umírá a jemu odvoluje Rom. 0,
T. a spravedlnosti se přikazuje Rom. 6, 18.,
v odění její se oblékaje. Očividně opětování
slova ale sebou obnáší velký důr z v řeči.
Ono obmytí, posvěta ona a to s oběma spo
jené ospravedlnění má základ svůj ve jménu
Pána našeho J. K. a v Duchu Boha našeho.
Jménem značí se zásluhy a moc a síla Jesu
Krista, jímž nám ona dobra zjednána a zí
skána ; tatáž dobra ale uštědřují se v Duchu
Boha našeho, an Duch sv. jest duchem po
světy, jenž nás skutečně posvěcuje, tak že
Kristovi zásluha, Duchu sv. skutečná po
světa se připisuje.

Při vyčítání vad mravných měl Pavel
na mysli nějaké nadužívání křesťanské svo
body, jak ze slova nemylte se viděti jest.
Ješto byl učil, že Starý Zákon Kristovou
smrtí platnosti své pozbyl, zavírali mnozí,
že snad i mravní předpisové jeho váhuztra
tili a zdálo se jim, že jim veškery věci do
volují se, jakož i zásadu tu vůústechmívali:Všeckomidovolenojest.© Nemohlapoštol
mlčením pominouti toho zneužívání svobody
křesťanské, nébrž vidělo se mu, aby o tom
místněji jednal a věc tu jim vysvětlil. Což
i v následujících vv. činí,

12. Všechno mně volno, ale ne
všecko prospívá; všechno mně volno, ale
já nebudu ovládán od ničeho. 13. Jídlo
břichu a břicho jídlům, Bůh pak i ten
1 ony zruší; tělo ale není pro smilství,
nébrž pro Pána a Pán pro tělo, 14.
Bůh pak i Pána vzkřísil, i nás vzkřísí
mocí svou. 15. Nevíte-li, že těla vaše
údy jsou Kristovými? Vezma tedy údy
Kristovy učiním je údy nevěstčími? Od
stup to. 16. Nevíte-li, že kdo se při
drží nevěstky, jedním tělem s ní bývá?
Nebo budou dva, vece, v těle jednom.
17. Kdož ale se přidrží Pána, s ním
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jedním duchem jest. 18. Utíkejte před
smilstvím. Všeliký hřích, kteréhokoli se
dočiní člověk, kromě těla jest, kdo však
smilní, proti tělu svému hřeší. 19.
Čili nevíte, že údové vaši chrámem jsou
Ducha svatého, jenž ve vás jest, jejž
máte od Boha a že nejste svými? 20.
Nebo koupení jste byli za velikou ce
nu. Oslavujte a noste Boha v těle
svém.

Jak jsme zmínili, někteří Korinťané se
táhli ke svobodě křesťanské a mnohé věci
mravně zlé pokládali za věci nejetné, jichž
křesťanovi ovšem užívati Ize. (Celé křesťan
ství zdálo se jim nějakou filosofií býti a jak
tenkráte filosofie na mravnost nevlívala, tak
ani od víry křesťanské nemínili někteří tou
měrou se vésti dávati, aby některým, jimž
přivykli, obyčejům hříšným odvolili. Vidělo
se nejedněm, že jako člověk i ve křesťan
ství jísti může, ano musí, takto i těch věcí
se mu užíti musí dovoliti, k nimž pud po
hlavný vede. Užívali oni co hesla slov:
Všechno mi volno a mezi nejetnými a vol
nými věcmi kladli tím spíše a lehčeji smil
ství, poněvadž to předešlým pohanským ná
hledům jejich dokona odpovídalo. Sv. Pavel
tudy vysvětluje ono jejich pořekadlo, jež sobě
zásadou položili a jehož co nějakého obrá
tidla k zatočení myslí lidských užívali. Po
voluje jim, pokud se slova ta s pravdou
sjednávají, ale spolu udává hranice, jimiž se
ono heslo jejich obmezuje. Meze ty jsou
prospěch svůj vlastní i prospěch bližního a
zachování vlastní svobody mravné. A to
dvojí vytýká ihned, an dí: Všechno mi volno
pravíte, leč já pravím ovšem : ale ne všechno
prospěvá, nébrž kdo by zvůle všady chtěl ná
sledovati, ten by s velikou škodou a ujmou
vlastní a svého bližního se potkal, ano církvi
celé k nemalé byl škodnosti, uváděje ji v
zlou pověst. Nadto pak snižuje člověk ten
sebe samého a svobodu svou vydává v pod
ručí pochotí a náruživostí. A to vystíhá apoštolslovy:© Všechnomívolnoříkátevy,ale
já pravím: já v moc žádné věcí se nevydám
a ničím ovládati se nedám či ovládati sebe
nedopustím, aneb raději dopustiti nemám.
V ř. t. stojí důrazněji leč ne já se něčím
ovládatt dám; ne já pod vládu se vydám
věcí oněch, nébrž naopak věci ony své vládě
podrobím. Chceme-li napodobiti paronomasii,
jenž se v ř. t. nalezá, musíme přeložiti:
Všechno v mé vládě jest, ale já ničím ovlásti
se nedám.
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Podle toho nyní zvláště ukazuje, že sice
požívání jídla k věcem volným patří, jsouc
přirozeno a trvajíc jenom za věku nynějšího
(v. 13.), že ale tělu smilství požívati zhola
volno není, nébrž hříšno a určení a účelu
těla odporno. © prvním vece: Jídlo břichu
a břichojídlům, pokud totiž břicho jídla při
Jimati a je zažívati má; to stav docela při
rozený a od Boha pro věk tento volenýjest.
To jest jedna stránka, jíž nejetnost v poží
vání pokrmu vysvětluje. Druhá stránka zá
leží v tom, co hned praví: Bůh ale i ta:
ono, i jídla i břicho, zahladí, t. j. Bůh při
vzkřesu tak zamění tělo, že jídla potřebovati
nebudouc také ani ústrojí zažívacích míti
nebude. Z té dočasnosti a pomíjelivosti 0
nobo mezi jídlem a břichem poměru Pavel
spolu nejetnost požívání jídla vysvětluje a
dovodí. Mt. 22, 30. Jinak se věc má se
smilstvím. Tělo menípro smilnost, nébrž pro
Pána a Pán pro tělo. Smilnost se tu po
važuje co osoba nějaká, jenž tělo sobě pod
robiti usiluje, avšak práva k tomu nemá,
Ješto tělo nikdá nemůže a nesmíbýti k službě
Její a poměr tu zhola jiný jest, než tam při
jídle a břichu. Ne smilnosti patří tělo, nébrž
Fánu, t. j. aby co úd v Pána, v Krista při
vtěleno bylo a Prín jest vzájemně pro tělo,
jelikož sobě tělo podrobiti, jím vládnouti a
Je co úd veletěla mystického, církve, říditi
a kslužbám obraceti má. Ale telo nebude
zrušeno, jak tam o břichu pravil, ješto majíc
nepomíjivý účel, také právo má, aby nepo
míjelo, nébrž Bůh i%Pdna vzkřísil i nás
vzkřísí mocí svojí. Bůh nezahladí těla, nébrž
Je co úd duchovního veletěla přlúčastní
vzkřesu a sice vzkřesu, jenž podoben bude
vzkřesu Jesu Krista a tudy v duchovnější
povahu je obleče. O vzkřesu Páně se zmi
ňuje, aby jistoty vzkřesu našeho dolíčil; dí
vzkřísí a nedí promění neb oslaví, poněvadž
vůbec jenom mluví, a o proměně a oslavě
těla nížeji 15, 51. se rozšiřuje. Přidává mocí
svou nás vzkřísí, ohledem na popírače vzkře
su a k dovodění nepochybné možnosti vzkře
su onoho, an ovšem mocí Boží nemožen není
Mt. 22, 29.

: Dvěma tedy důvodoma, že tělo Kristu
náleží a že druhdy vzkříseno bude, apoštol
dokázal, že smilství není věcí nejetnou, jakvu
jídlo jest. Ale bylo potřebí Korintanům pro
známou jich k vilnosti a smilnosti náklon
nost na vědomí dáti, jak velmi ohbavnou
nepravostí smilství jest. Při tom béře za
základ to, co byl v. 13. pověděl a tudy táže
se: Nevéte-li, že těla vaše údy Kristovými
Jsou? Jelikož Kristus co hlava církve se
všemi křesťany v nejužším spojení se nalezá
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a jedau mravnou osobu s nimi činí, Ef. 4,
16., v Kristu zajisté veškeré to tělo spojeno
a svázáno jest a zrůst béře. Jest zajisté
každý křesťan vtělen, včleněn a jako vživen
v Krista, v život a v ducha jeho skrze ob
rození Duchem svatým učiněné 2. Tim. 1,
14. a skrze svátost těla Kristova jest vdru
žen v tělo a krev Páně. Jo. 6, 55. A proto
nemůže těla svého, jenž dokona Kristu pa
tří, zneužívati za nástroj zlých pochotí, leč
by svatokrádeže dopustiti se hodlal. Tudy
se táže apoštol: Smím-li údy Kristovy vzíti
a z nich údy nevěstčí učiniti? Ostatně v cír
kvi ty osoby, jenž se posvátné službě Páně
zasvětily, hřešíce smilstvím spolu hříchu sva
tokrádeže se dopouštějí a idea, jenž tuto ve
slovech Pavlových spočívá, ve smyslu vlast
ním v nich se vynořuje. Avšak také vůbec
v každém křesťanu svatokrádež se nalezá,
kdokoli z nich smilstvím se poskvrnil, jak
Pavel ještě jiným spůsobem jim před oči
staví, an dí: Aneb jak čte ř. t. neváte-lt, že
kdo nevěstky se přidrží, s ní jedním tělem
se stává? Jedním tělem se stává, ale ješto
ona hříšná tělesná jednota v nemravné vůli
a nadvládě pochotné základ má, tělesná
ta jednota není bez osobné poněkud je
dnoty. Toho výroku potvrzuje apoštol vý
povědí písma svatého: Nebo budou; vece
písmo totiž, či Bůh neb Adam v písmě,
v jednom těle. Slova Gen. 2, 24. se ne
sou k řádnému manželství; leč Pavel jich
ažívá i o neřádném spojení smilném, po
něvadž ke vněšnému toliko skutku pro
hlídá, jenž ovšem tam i tuto jeden jest. U
žívá písmo rčení toho: jedním tělem budou,
k naznačení nejvnitrnějšího spojení a apo
štol právě výroku toho přitáčením chce vy
stihati a vytýkati, jak velice smilník se ha
nobí, snižuje a upodluje, s nevěstkou tak
ouzce se spojujíc, že jedním Ssní tělem se
stává.

Naproti tomu tělesnému hříšnému spo
jení stojí duchovné a čisté sdružení s
Kristem, o němž dokládá: Kdo se přidrží
Pána, s ním duch jeden jest. Přidržetí se či
přilípnouti nejužší znamená sloučení se a
spojení a sdružení a sice duchovné, jak a
poštol vyslovuje zřejmě, řka: stává se (s Kri
stem) jeden duch či duchem jedním, Jest to
ona jednota tajemná, o níž nejedenkrát Pán
sám u Jana mluví, při níž duch člověkův se
v ducha Páně přelívá, a osobnost svou ve
zdy zachovávaje všeho zbývá, co by se je
dnotě té příčiti a drastiti ji mohlo, všechnu
povahu Kristovu v sebe pojímá, v čistotu a
svatost Kristovu se obléká, Kristovou my
slí smýšlí, v Kristu žije jak Kristus v něm



I. Korint, Vi, I2—20. Smilství hříchem velikým býti ukazuje.

Gal. 2, 20. 3, 27. Spojení to přirovnává
sv. Teresie dvěma Spojeným svícem, jenž
sice mohou se rozdati, ale ve spojení svém
jedno světlo dávají. Tato pak jednota do
cela nemožna jest u toho, kdo tělesně se
jednotí s nevěstkou. Některým se vidělo, že
mluví o manželství duchovném, jak 2. Cor.
11, 2., leč toho tu není, an Kristus není
chotí, nébrž chotěm onoho duchovního man
želství. Toto pak svatokrádství, ač samo
sebou dosti má do sebe váhy, vystříhati kře
sťany všeliké smilnosti, apoštol ještě jinými
důvody podporuje, aby tak výstrahajeho tím
většího důrazu nabyla. Důraz a dojem slov
jeho roste také tím, že beze všeliké vazby
napomínání svoje předkládá, ač důvody onyzepředešlýchvětodvětuje.© Utíkejtesmilstvě.© Utíkejte,pobíhejte,vece;nebojinéne
pravosti odporem 4 bojem přemáhají se, sa
ma chlipnost a vilnost útěkem se překonává,
utíkáním a varováním se žen, příležitostí,
odvracováním očí a mysli; pouhým bojováním
se tu žádost více podněcuje. Dobré a spa
sitedlné jest nábožnými duši myslénkamiza
nésti a tělo utýrati, aby nezbujnělo, leč ne
stačí věci ty samy a v útěku tuto spása bý
vá. Dává příčinu, proč pobíhati jí sluší, an
vece: Každý prohřešek, jehož se dopustí člo
věk, bývá mímo tělo; kdo ale smilné, prott
tělu svému hřeší. Nepovídá, že by hříchové
jiní na př. opilství na tělo neměli zlého
vlivu, nébrž že žádný jiný hřích tou měrou
se ve vlastním těle a proti vlastnímu tělu
neděje, jako smilství.
konav tělo nevcházejí, jak lakomství, a před
mět jejich leží vně těla, jako při lakomství,
bněvu, pýše a j. aneb aspoň prostředek. jímž
hřích se páchá, mimo tělo jest, jak při 0
pllství; při smilství jest tělo nástrojem hří
chu a předmětem, jejž kazí hříšník. Jiným
vykladačům se zdá přesažitě a nadbytečně
mluviti Pavel, čímž toliko říci chce, že v
tom stupni, jak to chlipnost činí, žádný
hřích jiný proti vlastnímu tělu se nepro
hřešuje.

Aby ale někdo nemyslil nebýti nic ve
likého ono hřešení proti vlastnímu tělu, tedy
Pavel stěžuje hřích onen, v pravém světlecenutělaukazujíc:© Nevéte-li,žeúdovévaši
jsou chrámem Ducha svatého, jenž ve vás jest,
jejž máte od Boha a nejste svými? Bydlení
Ducha sv. ve člověku pokřestěném výše stojí
nad ono bytování Boží, jímž dle všudypří
tomnosti všady se nalezá; jest to bydlení

Jiní hříchovébuď do
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svátostné, zvláštní, posvátné a posvětné, je
dnotící a povyšující, jímž se stává nepro
středečně duše, prostředečně pak tělo chrá
mem a svatyní Ducha sv. 3, 16. Rom. 8,
11. Zivotem těla jest duše, životem duše
jest Bůh, dí sv. Aug. Duch Boží bydlí v
duši a skrze duši v těle, tak že těla naše
obydlím Ducha sv. se stávají. Co přidává:
jenž ve vás jest, potvrzuje býti je skuteč
nými a posavádnými Ducha sv. chrámy, ne
snad nějakými již obořenými a zapustlými
jeho stavbami, jež by byl Duch sv. obývati
se zdráhal. To a co ještě klade: jejž máte
od Boha zvyšuje důraz a závaží důvodu.
Ukazuje apoštol, že smilství hřešíproti Duchu
sv., jeho sinevšímajíc a urážejíc ho, kterého
nám Bůh dal proto, abychom milostmi jeho
ukřepeni a upevnění 4 posileni jsouce všem,
návnadám odolávali a tělo, mysl i duši po
svěcovali; kdo však toho si neváží, smilní,
dočinuje se vyloupení chrámu a pokálení sva
tyně Ducha sv. Tudy Tertullian jmenuje či
stotu a nevinnost strážkyní a opatrovnicí
svatyně srdce.

Konečně apoštol ještě jiným důvodem
hříšnost a šŠerednost smilnosti dokazuje, jejž
béře odtad, že nejsme svými, že nemůžeme
sebou a údy svými po libosti vládnouti. Že
ale nejsme svoji, dovodí slovy: Nebojste kou
pent velikoucenou, t.j. krví Krista Pána 1. Petr.
1, 18. Act. 20, 28. vykoupení jste z otroctví
hřícha a hněvu B. Ef. 2, 3. a zla Rom. 3,
19. za majetství Boží Ef. 2, 19. Z toho pak,
že nejsou svými, nébrž Pánu patří, dovodí
apoštol výsledek nutný: Oslavte a jak vul
gáta dokládá: noste Boha v těle svém. Osla
vu míní, která se koná skutkem, životem
totiž čistým a cudným v těle svém co ma
jetku Páně, aby tam zůstávati mohl a pře
bývati, co ve skutečné svatyni. Přičinuje
vulgáta noste Boha ohledem na Starý Zákon,
v němž kněží stánek Boží s velikou a Vy
výšenou úctou nosili. I vy také s velikým
sebezapíráním, s velikou ostražitostí a čisto
tou žijte, abyste slušně a důstojně obnášeli
Boha v těle svém. Ovšem v ř. t. slova 0
noho není a jest nějaký přípisek, nedoroz
uměním povstalý, čo« tudy přešlo v čpomze.

Takto hlavité mravné schodky a nedo
statky opraviv Pavel přechází k věcem, o
nichž od Korintanů v potaz brán byl. A tu
přirozeně se nejpříze mu vyskýtala otázka o
manželství co příbuzna s věcíprávě pojedná
vanou. I mluví o ní v celé k. %.
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Hlava VII

Odpovídá apoštol na otázky od Korinťanů
jemu předložené, zda snoubiti se křesťa
nov? náleží 1—9, a zda se v manželství
rozvod dovoluje 10—16. Vybočiv poně
kud k otázce, zda se křesťanstvím vněšné
postavení změňuje 1T-—24., vrací se opět
k otázce o manželství a dokazuje bezman
želský stav lepším býti než manželský
29—40., což napřed vůbec pojednává
29—94., napotom ku pannám 95—38.
a vdovám 39. 40. obracuje.

1. O čem ale psali jste mně, do
bře jest člověku, ženy se nedotýkati. 2,
Pro smilství ale každý svou manželku
měj a každá svého muže měj. 3. Man
želce muž dlužnost dávej, podobně ale
1 manželka mužovi. 4. Žena nade svým
tělem moci nemá, nébrž muž; podobně
ale ani muž nade svým tělem moci ne
má, nébrž žena. 5. Neodjímejte se ve
spolek, leč snad z ujednánína čas, abyste
se uprázdnili k modlitbě a opět se na
vratte pospolu, aby nepokoušel vás satan
pro nezdrželivost vaši. 6. Toto ale pra
vímpodle dopuštění, ne podle rozkazu.
T. Zelám zajisté, abyste všickni vy byli
jako já, ale každý má vlastní dar od
Boha, tento tak, onen onak. 8. Pravím
pak bezmanželům a vdovám: dobře jest
Jim, zůstanou-li jako i já. 9. Pakli se
nezdržují, vstupte v stav manželský; nebo
lépe jest v stav manželský vstoupiti,
nežli vzněcovati se. 10. Těm pak, jenž
jsou v manželství, přikazuji ne já, ale
Pán, aby žena od muže se neodloučila.
11. Pakli se odloučí, ostaň nevdanou,
aneb s mužem svým smiř se. A muž
manželky nepropouštěj. 12. Ostatním
zajisté pravím já, ne Pán: Některý-li
bratr manželku má nevěřící a ta svoluje
bydleti s ním, nepropouštějž jí. 13. A
některá-li žena věřící má muže nevěrce
a ten svoluje bydleti s ní, nepropouštějž
muže. 14. Nebo posvěcen jest muž ne
věrec v ženě věrkyni a posvěcena jest
žena nevěrkyně v muži věrci; sic jinak
by děti vaše nečisty byly, nyní ale svaty

jsou. 15. Pakli nevěrec odlučuje se, odlučuj
se, nebo není podmaněn bratr neb sestra
v takových okolnostech; v pokoji pak
povolal nás Bůh. 16. Nebo odkad víš
ženo, muže-li spasíš? aneb odkad víš
muži, ženu-li spasíš? 17. Jen jak ka
ždému udělil Pán, jak každého povolal
Bůh, takto choď; a tak ve všech cír
kvech nařizuji. 18. Obřezaným-li někdo
povolán byl? nepřitahuj neobřízky; v
neobřízce-li někdo povolán jest? ne
obřezuj se. 19. Obřízka nic není a ne
obřízka nic není, nébrž zachovávání pří
kazů Božích. 20. Každý ve kterém po
volání povolán byl, v tom zůstávej. 21,
Otrokem jsa povolán jsi byl? nědbej
toho, nébrž i můžeš-li svobodným se
státi, raději toho užij. 22. Nebo kdo
v Pánu povolán byl otrokem jsa, svo
bodníkem jest Páně; podobně kdo svo
bodným jsa povolán byl, otrokem jest
Kristovým. 23. Cenou koupeni jste,
nestávejte se otroky lidí. 24. Každý v
čem povolán byl, bratří, v tom zůstávej
u Boha.

Mezi těmi čtyrmi stranami Korintskými,
o nichž v prvé hlavě Pavel tak důrazně psal,
zdá se přetřásaly se také otázky o manžel
ství a neženitbě a měrou nejednou odpovědi
na ně se odměřovaly. Jakkoli stav církve ve
straně té mravné nemálo vyštěrben byl, ana
bezpásanost Korinfanů v té věci světoznáma
byla, jednak se nalezali v ní lidé, kteří po
nejvyšším ideále křesťanského života zaba
živše v bezženství a panictví žíti ustanovili.
Heslem jejich byla bezmála ta slova,jichž tu
užívá Pavel: dobře jest ženy se nedotýkati.
Leč co se má o manželství souditi? V jakém
postavení se nalezá ve stavě tom věrec a ne
věrkyně pospolu ? O tom a o jiných sem pa
třících otázkách psali Korinťané Pavlovi žá
dajíce na něm místnějších odpovědí a roz
sudků, aby na čem ustrnouti věděli. 8v.
Pavel podle věhlasu svého od Boha osvíce
ného odpovídá na otázky ony a církev od
počátku se slov jeho držela a dle nich po
kračujíc pravý smysl jejich zachovala, a tudy
od ní pravého výkladu se dobírati přijde.
Která strana sobě slova: Dodře jest ženy se
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netýkati obrala za heslo, neví se a darmo se
druhdy o tom hádali. Nebylo to však Fetrým,
jak se vidí z 1. Cor. 9, 5., aniž byli to K+
stiání, Kristovci, kteří prý se táhli ku příkladu
Páně, jenž v nemanželství žil; nebo v té
straně Pán co Syn Boží výše stál, než aby
měřídko se od něho pro záležitosti ty zemské
bráti mohlo, ač ovšem beze všeho vlivu ten
panický život Páně při tom nebyl. Nejspíše
to byla strana Pavlovců, kteří podle Pavla,
jenž nikdy ženat nebyl, se řídíce a od něho
o vyšší důstojnosti panického stavu byvše
vyučení nějak přesažitě v té věci sobě počí
nali, ač manželstvím nezhrdajíce. O čem ale
psali jste mně, píše apoštol, dobřejest člověku
ženy se nedotýkati. Částice dě ale jest pře
chodna a převodna, od výtek vede k odpo
věděm na předložené otázky. Přimysliti se
musejí slova: takto na to odpovídám aneb
podobná, ač ani toho doplňku třeba není.
Dobře, vece, pěkně, sličné; není toli co pro
Spěšno, nébrž jak 32. v. a násl. viděti, jest
toli co spasitedlino, zbožno, bohumilo, ješto
apoštol stav bezžený považuje co nejpříhod
nější, Bohu se věnovati, Kristu nedílně slou
Žiti a ustavičnou jemu věrnost zachovávati.
Jiní slovo dobře komparativně berou a tlu
močí: lépe jest. Zeny se dotýkati jest o uží
vání manželského stavu povědíno a vece:lépe
Jest nedotýkati se ženy a nedí nemíti ženy,
poněvadž jak sv. Jeroným praví, již dotknutí
sebou nějakou nebezpečnost obnáší. Kdo v
klíně oheň nesa neupálíse? Kdožmůže krá
četi po řeřavém uhlí? Proto Josef egyptský
zanechal i pláště, jehož Egypťtanka se byla
dotkla. Stojí slovo dobřejest ženy nedotýkati
se v jistém svazku se slovy Gen. 2,18. není
dobře člověku samému býti, avšak v odporu
S nimi nejsou, ana slova v genesi se týkají
celého člověčenstva a pravena byla od Boha
na počátku, když mimo Adama nebylo žád
ného člověka na zemi, slova ale Pavlova tý
kají se jednotlivců a pravena byla, když svět
všemožně zalidněn již byl. Želá apoštol a
lépe býti praví, když kdo bez manželky býti
může a dává přednost stavu panickému před
manželským ; leč vece dále: pro smilství ale
každý svou manželku měj a každásvého muže
měj. Míti manželku a míti muže jest toli co |
ženatu a provdánu býti. Pro smilstvé či jak
v ř. t. plurálně pro smilnosti t. j. pro smilné
prohřešky t. j. pro uvarování se jich. Měj
není předpisem, jakoby každý se ženiti musel
bez výmihky, čemu v. 8. odpírá, nébrž měj
t. j. může míti, ne imperativně nébrž přípu
stně, jak z v. 27. viděti a potřeba pohlavná
není tou měrou nezbytna a nepřemožitelna,
aby nebezpečí a možnost se prohřešiti vté věci
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vymáhala jistého ženiti se předpisu. Praví
také v. 24., aby každý ostal v povolání, k
němuž ho Bůh povolal a v. 7., aby jednal
podle daného sobě obdaru od Boha. Protož
nemohl veleti, aby se ti ženili, kdož dar zdr
želivosti mají Mt.19, 12. Nemůže-li se někdo
pro okoličnosti oženiti, ač nemaje daru zdrže
livosti, ten musí všelijak od Boha si vymo
dliti dar ten, an Bůh žádnému neodpírá, čeho
mu ku spáse potřebno; ovšem ale s milostí
Boží úsilně spolupůsobiti musí. „Každý měj
ženu, ožeň se, kdo svoboden a schopen jsa
k ženitbě všelijak to učiniti může, nemaje v
tom závady od nemoci, nemohoucnosti, slibu
a jiných příčin a ve zdrželivosti žíti nechce,
daru toho míti se nedomnívaje. Má při tom
zřetel na Korinťany, u nichž zdrželivost řídka
byla a vzácna, jakož vůbec pohané 0 ctnosti
té nemnoho věděli a věděti hodlali.

Od dovolení a přípustku manželství pře
chází apoštol ku chování se manželů ohledem
pohlavného obecenství. Také o tom se tázali
Korintané a Pavel odpověděl nejprv ohled
bera na ty, kdež jeden manžel bez přisvěd
čení druhého od obecenství pohlavného se
vytahoval. I praví: Manželce muž dlužnost
dávej, podobně ale i manželka mužovi. Dluž
nost či povinnost. samozřejmě značí stydlivým
slovem manželskésjití. Dává předpisu toho
důvod, an vece: Zena nade svým či jak Ť. t.
má nade vlastním tělem mocinemá, nébrž muž;
podobně a'e ant muž nade svým tělem moci
nemá, nébrž žena. Poměr pak ten se zakládá
na Gen. 2, 24., že muž a žena jedno tělo
jsou, kterouž jednotou tělo jednoho manžela
stává se majetkem manžela druhého. Roz
umí tu samovidně vládu nad tělem druhého
manžela v ohledu manželské dlužnosti toliko,
tak že když žádá jeden manžel od druhého
dluhu toho, tento mu se v tom odepříti ne
může. V tom také příkazu dávati dluh a
důvodu jeho od Pavla uvedeném ležíi důvod
pro jednoženství a nerozlučnost stavu man
želského. A i tuto stejné právo manželkám
křesťanstvím teprv se dostalo. Ještě potřebí
poznamenati, že slova nemá moci se slovem
vlastní (tělo) sličnou a novořekou protivu
činí, co se formy týká; co do obsahu po
zorovati, že ač žena jinak pod mužem jest,
v té věel stejné s mužem právo má. Tudy
napomíná ještě jednou, aby práva toho še
třili obapolně, záporem pravě: Neodstraňujte
se, neodjímejte. se vespolek, lečsnad z ujednání
na čus, abyste se upráznili k modlitbě. Lepo
mluvem praví neodjímejte se, neodtahujte se
vespolek v těch věcech pohlavných, o něž
tuto běží. Avšak dopouští výjimky, andí: leč
z ujednání na čas, abyste se upráznli k mo
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dlitbě, ve kterých slovech trojí výjimka se
vytýká, když totiž děje se zdržování nejprv
obapolným svolením a smluvením, za druhé
na čas a za třetí když seděje pro uprázdnění
se k modlitbám, při čemž v t. ř. ondy pří
pisek stál: a kupostu. Čtení to sice není
průvodno, avšak dobrý jest to přípojek, an
obyčejně modlitba s postem se pojí. Mt. 17,
21. Luc. 2, 37. a j. nad to veslově modlitba
1 jiní nábožní výkonové se zahrnují, jakými
jsou na př. poutě. O zvláštních dobách platí
slova apoštolova, sic jinak velí 1. Thess. 5,
17. vezdy se modliti. Manželství neužívali
Hebreové ve smutku, v postě a na ony dni,
v nichžto se k slavnosti připravovali. Pavel
radí, aby někdy také se smluvili k takovému
sebe zdržování se, by tím spíše modlitbám a
věcem posvátným se mohli věnovati; míní
zvláštní posvátné doby, jak na př. vyplnění
nějakého slibu, slavení svátků, nejsvětější pří
čast, čas postní, v čemž i nejhlubší základ
spoléhá celibátu kněžského. Leč nápotom se
mají opět sejíti vespolek, což samo sebou zna
mená lepomluvně ono obecenství v manžel
ství dlužné a povinné, o němž mluví. O tom
dí: Opět se navratte k témuž či dle ř.t. scha
zejte se pospolu, aby nepokoušelvás satan pro
nezdrželivost vast. Má před očima povahu
Korintanů, kteří ve věcech, o nichž tu řeč
jest, nezdrželivi byli ajak praveno celé město
v té straně v nedobré stálo pověsti. Sv. Au
gustin o tom napsal ženě, která odpíráním se
mužovi dala námětek k cizoložství: Nečet
la-lis, co apoštol praví, i měla ses v tom mu
žovi propůjčiti a k němu povinnost konati,
aby nebyl padl v cizoložství a Bůh by byl
svolení tvoje za zdrželivost položil. Viděti
ale ze slov apoštolových, že právo, o němž
mluví, není obmezeno plozením dítek, nébrž
že ho manželé také co prostředku ke zbytí
pokušenosti užiti mohou, Viděti, že ďábel ke
hříchům člověka podněcuje a právě také toho
ku pádu člověka užívá, čím Bohu sloužiti a
se posvětiti zamyslil, když bez prozřetedlnosti,
a pokory a poslušnosti v té věci na svésíly
se důvěřuje a spoléhá. Někteří m. pospolu
překládají čz? z0 aůro k témuž, což ovšem do
slovno, ale smyslu nemění značně.

Aby ale se nezdálo, že apoštol takové
spolubydlení a sbydlení co věc velenou při
kazuje, tudy ihned dokládaje vysvětluje: To
pravím dle povolení, ne dle povelení t. j.ono
sbydlení se povoluji, ale nepřikazuji ho. A
ovšem kdyby nebylo nebezpečí žádného pro
vaši nezdrželivost, mohli byste se uprázniti
po veškeren život ke skutkům bohomilým a
sebe prázni bývati. Podle toho, jak Tertullian
nejednou svědčí (ux. 1, 6. resurr. 8. vel. virg.
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13.) mnozí manželé za první církve vzájemnou
úmluvou se v ustavičné čistotě chovali podle
Marie a Josefa, jenž prápor čistoty pro vše
stavy vztýčili. Nejední také manželé za dob
pozdějších v ustavičném panenství žili, jak 0
sv. Valeriánu a CČecilii, o sv. Pulcherii, 0
sv. Jindřichu II. a sv. Kunhutě, o Boleslavu
Stydlivém a o jiných mnohých historie vy
pravuje. Jiní slovata: pravím to dle shovíváná,
nevšak dle rozkazu potahují k v. 2. Pravil-li
jsem, že každý má míti manželku a každá
manžela, to jsem dopuštěním, ne velením pra
vil. Že však v tom, aby se opět scházeli, ne
míní poroučeti, toho potvrzuje želáním pro
nešeným, aby všickní byli jako on: Čhcet za
jisté, abyste všickní vy byli jako já. M. za
jisté, nebo tvrdivé spojky čtou rkp. ř. však,
ale spojku odporovací, čímž jenom přechod
se mění a spojení s předešlým nastává toto:
Nevelím, abyste se sbydlívali, nébrž dě raději
želám, aby všickni dě byli jako já; ř. t. m.
vy všickní čte vštckní lidé. Rozumí, žeby želal,
ač možno-li, aby lidé veškeři byli zdrželivi jak
on zdrželiv jest, netoliko na čas, nébrž usta
vičně. Z čehož průvodno, že Pavel žil v pa
nictví zdrželivém, jak i z v. 8. zříti jest.
Ještě přidati přijde, co napsal sv. Jeronym
Jovinianovi 1, 21. jenž seo pokolení lidského
trvalost bálpravě: Budou-li všickní panici a
pannami, kterak ostojí pokolení lidské. Dí mu
Jeroným: Neboj se, že všickní panicovati
budou; těžkým a tudy řídkým stav ten jest.
A sv. Augustin na podobnou námitku odpo
vídá: Kéžby všickni chtěli zdržovati se, leč
v lásce a ze srdce čistého, ve svědomí do
brém a víře neošemetné. Mnohem spíše by
se Boží město naplnilo a konec věku by se
uspíšil. Ostatně Pavel mluví jenom 0 zvo
lení stavu panického, o prostředcích ducho
vních,jakými zachován bývá, modlitbách, postu,
sebepřemahání atd. se odmlčujíc.

Ale nechce toho co nějakého velení před
pisovati, nébrž ihned obmezuje a ohraničuje:
Ale každý má vlastní dar od Boha,tento tak,
onen onak. Darem slyší mravnou povahu od
Boží milosti propůjčenou; tuto prohlídá k
daru zdrželivosti, jenž v lidské přírodě a le
toře základ má, pokavad u lidí mnohých nu
tkání tělesnosti menší a síla vůle větší jest,
avšak vezdymilosti B. potřebna jest a jí utvr
zena a zvýšena bývá. Slovy čentak, onen onak
nechce říci, že některým se dostalo zdrželi
vosti úplné, jiným částečné a že oni ku pa
nictví, tito k manželství povoláni jsou, nébrž
mluví vůbec a vesměs, že ten má zvláštní dar
tím, onen jiným spůsobem a dar zdrželivosti
aneb jiný dar podjímá se pod ten výrok vše
obecný. Nelze odvětovati odtud, že ten kdo
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pro slib aneb pro jinou příčinu v manželství
vstoupiti nemůže, prost jest závazku zdrže
livosti, kdyby v sobě toho daru míti necítil.
Čeho nemá, toho dojíti má snažiti se, pro
siti o dar ten Boha, tělo týrati, nebezpečí se
varovati, pracovati a modliti se, an Bůh tomu,
kdo seč jsa činí a prosí, daru milosti neod
pírá. Proto sněm Tridentský 24, 9. vydává
kletbu na ty, kdož, jak reformátoři, učili,
že osoba zaslíbením vázaná necítíc v sobě
daru zdrželivosti v manželství vejíti může.

Projeviv Pavel želání svoje, aleje ohraniv
jistými hradbami přechází ku předpisůmjed
notlivým, jež dílem z toho plynou. Dí: Pra
vím nemanželům a vdovám: dobřejest, zůsta
nou=li jako já. Nemanželi rozumí všechny 0
soby obojího pohlaví, kteréž mimo manželství
žijí a tedy nejenom vdovce, jak někteří v
odporu proti slovu manželům v. 16. mněli,
nébrž i panny i panice. Slovem tím ovšem
i vdovy se zahrnují, leč Pavelje zvláště ještě
klade, poněvadž žádal, aby vdovy předjinými
ve svobodě zůstaly bezmála proto, aby se služ
bám církve mohly věnovati. Dí tedy neman
želům pravím a ozvláště vdovám. Dobřejest
jim t. j. lépe jest, zůstanou-l jako já, Vne
manželství totiž. Z toho místa světle se vidí,
že Pavel v bezženství napořáde trval, jak
tomu tradice učí povšechná vyjma jednoho
Klem. Alex. u Eus. h. e. 3, 30., jenž z ne
dorozumění slovům 1. Cor. 9, 5. a Fil. 4.
3. opak toho se domýsle!, svědectvím ale po
tvrditi nemohl. Leč nevolí toho Pavel před
pisovati, aby všickni v bezženství či neman
želství zůstali, nébrž ohledem oněch, jenž
daru zdrželivosti nemají, dí: Pakli se nezdr
žují, vstupte v manželství. Slovem nezdržují
se nevytýká se skutečný stav nezdržováníse,
nébrž stav přílišné žádosti spojený S nedo
statkem duchovné síly, totiž ten stav, jenž
se i vyličuje slovem páliti se či hořeti t. j.
nezdrželivost. Dí tedy: Nemohou-li ve zdrže
livosti pro nestateč trvati, tedy ožeňte a vdejte
se. Samo sebou zřejmo jest, že imperativ
vstupte v manželství dopustivě se béře, an
Pavel nikomu násilí činiti, nikoho nutiti ne
volí. Nedí apoštol: Nemohou-lt sezdržeti, nébrž
nejsou-li zdrželivi, přichází-li jim těžko velmi
a trudno zdržovati se a bouře-li pokušení s
nebezpečím spásy podnikají, ti se ožeňte a
vdejte. Ovšem mohou-li a jiné-li okolnosti
jim v tom nevadí, o čemžvýšepraveno; tudy
mluví 1. Tim. 5, 12. o vdovách, jenž víru
prvou slibů svojich zrušivše se vdaly a tudy
v odsouzení padly. Udává ale příčinu, proč
chce, aby v manželství vstoupili nezdrželivci:
Nebo lépe jest v manželství vstoupiti nežli ho
řeti t. j. tajným ohněm pochotě pletské se
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užírati a hubiti a tráven býti, od pochotě
býti přemáhán. Týkají se slova svobodných
lidí, žádným slibem nevázaných, nebo u těch,
kdož se zaslíbili v bezmanželství žíti, slib
zachován býti musí, jak 1. Tim. 5, 12. sám
Pavel velí. |

Toli o bezmanželech. Ale měli také sami
manželé potřebu nějakých předpisů, jež by
ve stavu svém zachovávali. Reckými zákony
dovolovalo se obapolnou smlouvou beze všeho
právného postupu a udávání důvodů man
želství rozvésti a muž nad to o své ujmě
manželku zapuditimohl; přitom mohlastrana
obojí v nové manželství vstoupiti. Proti té
libovolnosti pohanské Pavel určuje zákon kře
stanský a učí, že nerozvazatedlen jest svazek
manželský. I vece Pavel: Těm pak, jenž v
manželstvéjsou, přikazuji ne já, ale Pán, aby
žena od muže seneodloučila; pakli se odloučí,
ostaň nevdanou aneb s mužemsvojím smíř se.
Rozumí manžely křesťany a mluví o manžel
ství, kdež obojí strana se obrátila; o smíše
ných manželstvích mluví ihned nížeji, kdež
v. 12. je ostatním?jmenuje, poněvadž ojiných
mu již mluviti nepřišlo. A tu jim klade ne
nějakou radu aneb dopuštění nějaké, nébrž
jistý a neomylnýpříkaz. Přikazuji, lečne já,
nébrž Pán přikazuje sám, aby muž od ženy
a žena od muže neodlučovala se. Táhne se
k slovům Páně zřejmě určeným Mt. 5, 31.
19, 3. Mr. 10, 2. Luc. 16, 18. a tudy pra
ví ne já toho dím. Rozdíl činí Pavel tuto
mezi vlastním výrokem Páně a mezi výrokem
svojím, ne žeby vlastní předpisové apoštolovi
neměli váhy do sebe, ješto mluvil ze vnuk
nutí avdunutí Ducha sv. (v. 40.) a tudy před
pisové apoštola stejnou čest a vážnost 050
bovali sobě. Než Pavel činí pozorny Korin
fany, že tu vlastní výrok Páně bezprostředně
se nalezá, ješto při jiných ustanoveních Pán
vůli svou prostředečněna jevo dal. Zekterých
slov ale na jisto jde, že ovšem on Pavel sám
nejedny věci v církvi veleti a přikázati může.
Velí pak Pán, aby se žena od muže neodlu
čovala, an manželství nerozlučno jest; kdyby
ale se odloučila, sním žíti puď nechtěci buď
ani nemohouci, tedy má zůstávati nevdanou
aneb raději právě pro úzkost čipevnost svazku
onoho má se s mužem sméřiti a S ním opět
spolubydliti; všeliké odloučení manželů od
sebe nerozvazuje úvazku posvátného, jímž
manželé vespolek svázání jsou; odloučiti se
může, ale rozvésti se tou měrou, aby roztržen
byl svazek manželský, nemůže. Tudy by nové
v manželství se vydání cizoložstvím bylo Mt.
19, 9. O ženách napřed mluví,poněvadž bez
mála ženy nejvíce po rozloučení se bažily.
Ale nejiný předpis platípromuže: Mužmat
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želku nepropouštěj. Ovšem ale musí se při
mysliti v duchu Páně: a kdyby ji propustil,
ostaň neženat aneb smiř se t. j. spoj Se, Sje
dnoť se opět se ženou svou. Ostatně propu
štění i odloučení dočasné či rozvod od stola
a lože děje se v církvi ne po libovůli man
žela některého, nébrž rozsudkem náčelníků
církve.

Již pak se apoštol obrací k oněm man
želům, jenž od doby své předkřesťanské s
nekřesťanskou osobou spojení byli, tak že
jeden manžel křesťanem byl, druhý ale jím
se nestal. Tu dvojí případ možným byl, že
buď chtěl, buď nechtěl neobrácenec s manželem
křesťanem bydleti. Při tom vlivu a při té
svémoci otců, podle níž dětem a obzvláště
dcerám manžely určovali a ustanovovali, stá
valo se také, že dcera křesťanka za muže po
hana jíti musela. © tom sice Pán sám ni
čeho nenařídil výslovně, ale apoštol vdunutím
a vnuknutím Ducha sv. veden jsa na místě
Kristově ustanovuje a co ustanoví, musí se
přijíti jako sám výrok Páně. O těch man
želech smíšených, kdež manžel nevěřící svo
luje s manželem křesťanem bydleti, praví apo
štol nepropouštěj manžela nevěřícíhoneb man
želky nevěrky, nébrž s ní ve spojení zůstávej
v. 13. 14. Předpokládá, že manžel křesťan
bydleti se stranou nevěreckou svočuje, tudy
klade složité časoslovo ovvevčozsř spolu S
ním bydleti svoluje. Nemluví tu Pavel o
volném vcházení do manželství, aniž těch
smíšených manželství chválí a dovoluje,
nébrž mluví o manželstvích, z nichž díl stal
se křesťanem, díl se jím státi odepřel. Nebo
nedí: Béře i někdo sobě, nébrž dí: má-li
někdo. Kromě toho dí také o ženě nepro
pouště) a nedí neodlučuj se, poněvadž kře
sťanskou stranu co ušlechtilejší a urozenější
a vyšší považuje, ač ostatek podle Gen. 3,
16. vezdy muže i pohana hlavou manželky
křesťanky býti považoval. 1. Cor.11,3.14,34.

Velí tedy křesťanovi chovati se tuto dle
chování nekřesťana a zhola nerozváděti stavu
manželského, když strana nekřesťanská ve
stavu manželském bydleti svoluje. Leč podle
náhledu u Zidů zavládlého kdo ses pohanem
snoubil,ten poskvrnil se, povstala tedy i mezi
křesťany domněnka, že se křesťan znečisťuje
trvaje v manželství s pohanem, a že tudy
radno, stranu nevěrnou odbyti a s nírozvésti
se. Aby tudy manžel křesťan se nedomníval,
že se spolubydlením s manželem nekřesťanem
pokálí a poskvrní, a za tou příčinou svazku
manželského netrhal a strany nevěřící neo
pouštěl, tedy Pavel přičinuje opak toho, čeho
se oni obávají, tuto místo míti uče: Nebo
posvěcen jest muž nevěrec skrze ženu věrkyni
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: a posvěcena jest žena nevěrkyně skrze muže
věrce. Ale jak se má ta posvěta rozuměti?
Samovidně nemůže se slyšeti tu, jakoby ně
jaký nový rod, obrod nějaký na část nevě
řící od části věřící splýval, ješto obrod ten
od víry závisí, jíž se Část nevěřící odpírá.
Nébrž rozumí se posvěcením tím přijití ne
věrce pode vplyv a vliv posvětný posvátného
života věřícího manžela a tím pode vliv Du
cha sv., jenž v manželu věřícím působí a
pode vliv církve, k níž věřícímanžel se hlásí.
Rozuměj, že se takový spásný vliv děje při
manželu, jenž neodporuje a sám posvátného
toho řetězu neroztrhává. Nekřesťan jest jako
nějaký přisvojenec řádu křesťanského a jako
nějaký čekanec víry, ana naděje jest, že se
nebude na vždy odtahovati a straniti vlivu
posvětného a konečně od modloslužby a ne
věry a nemravů se obrátiti dá, ana čistota
věrce nad nečistotou nevěrce či nevěrkyně
převládá. Dí: posvěcen jest v ženě věrkyní
nevěrec a nevěrkyně ve věrci, poněvadž po
světa ona příčinně ve věrci a věrkyni spo
lehá; předložkou ve se příčina a obecenství
spolu vystihuje. Modlitby, zásluhy, řeči a
příklady jsou cesty, jimiž posvěta ona se
před jinými děje a máme nemálo příkladů,
že se jimi část nevěřící obrátila. Valerián
od sv. Cecilie, Chlodovík od Klotildy, Měči
slav od Dubravky atd. obrácen byl. Ještě
apoštol důkazem z přípustku vzatým odů
vodňuje, že manžel nevěřící od věřícíhoman
žela posvěcen bývá. Přípustek vůbec při
jatý byl, že děti křesťanů nepatří k neči
stému světu, nébrž že bydlením s rodiči po
svěceny bývají. A z něho dovodí apoštol:
Jakož děti své za svaté t. j. posvěcené po
važujete a tedy vlívání posvětné od rodičů
na děti přijímáte, musí podobný vliv posvět
ný od manžela na manžela se přijmouti; sic
jinak by dětí vaše nečisty byly, nyní ale, jak
za to máte, svaty jsou. Mluví o posvětném
vlivu přede křestem, když ještě milost Du
cha sv. na děti nepůsobí; mluví o působení
posvětném, jenž plyne na děti z obecenství
s rodiči křesťanskými. Podle náhledů ži
dovských děti z položidovského manželství
vyšlé nebyly již nečisty, nébrž za čisté kla
deny byly, majíce čáku slidem Božím spojenu
býti. Dle toho také děti z polokřesťanského
manželství se považují Za svaty, nejsouce
cizy Kristovi a ovšem přednost majíce před
dětmi z celopohanského manželství. Slovem
vaše míní všeckny křesťany Korintské a
ovšem také děti smíšených manželství spolu
zahrnuje, ač vůbec a vesměs mluvě.

O tom, že manžel křesťanský s man
želkou nekřesťanskou a na obrat má zůstá
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vati, aniž se od ní odlučovati, když sama
strana nevěřící svoluje, apoštol jasně nařídil.
Ale co činiti, když strana nekřesťanská se
odloučí? O tom df dále: Paklť se nevěrec
odlučuje, odlučuj se £. j. věrec propusť jej,
aniž mu v tom braň, aby snad k odpadu
starán a podněcován nebyl, aneb výslipky,
hněvy, nevole a úkory snášeti nemusel. Pří
éina toho, že se má část nevěřícípropustiti,
jest obsažena ve slovech: Nebo není podma
něn či zavázán bratr neb sestra v takových
okolnostech, ku pokoji pak povolal nás Bůh.
To jest: křesťan není nesvoboden v takovém
případu, Bůh pak nás ku pokoji povolal, tak
že vynucené spolubydlení nepokojné proti
tomu povolání čelí. Není podmaněn, dí, není
vázán a jako uvězněn a poroben Co otrok
zůstávati v bohunemilém tom manželství, v
němž bez urážky Páně ostati nemůže; nebo
se tu jedná o manželu nevěrci, jenž proto
se loučí a svazek manželský ruší, že druhá
část se ke Kristu obrátila. Bylo by to jako
nějakým otroctvím, kdyby křesťan měl vázán
býti ke spolubydlení s nekřesťanem takovým.
Otroctví takovému nechce podrobiti Pavel
křesťana a dovoluje mu odloučiti se od ne
věrce. Leč zdaž přece 1 tehdá, kdyby ne
věrec V jiné manželství vešel, svazkem ne
rozvázatedlného manželství k němu přivázán
jest tak, že v nové manželství nemůže vjíti?
Pavel se o tom nepronáší, avšak svatí Otcové
Chrys., Ambr., Aug., Thom. a j., a církev
vůbec učí, že v tomto případě jediném vý
jimka se děje a manželství docela ruší se
tak, že 1 křesťan vida stranu druhou nevě
řící přešlou v nové manželství, sám v nové
bezúhonné manželství vstoupiti může. Od
pírají někteří, leč výrok Rehoře XVI. © tom
v ten smysl vydán byl a praxe v církvi v
ten spůsob řízena, aby se mohlo nové man
želství zavříti, když případ dotčený přihodí
se. Udává Pavel toho příčinu slovy: V po
kojí zajisté povolal nás Bůh. Těmi slovy na
rozum dává, proč může se svobody oné k
rozvodu manželského stavu užíti, poněvadž
nás Bůh v pokoji povolal, abychom totiž v
pokoji žili, aniž ve službě Boží a v oddá
vání se Kristu a svým povinnostem od ne
věrců vytrhováni, baveni, znepokojováni,
zastavování byli; byl zajisté vyhlášen pokoj
všem lidem Luc. 2, 14. a Bůh nám při na
šem k němu obrácení hlásal pokoj ohledem
jiných lidí Ef. 2, 14. nn. Pavel sám zřejmě
se o možnosti v nový stav vstoupiti nevy
slovuje, ale jak praveno, praxa vcírkvi oby
čejná dovolení k tomu dává a sama dletra
dice se držecí tuto pravý slov těch výklad
vynáší. Nedobře jiní tlumočí slova v pokoji

Svatý Pavel,

-opět nesnada nová.

209

ale povolal nás Bůh v ten spůsob, jakoby
Pavel sice dovoloval rozluku dotčenou, ale
těmitohle slovy na pováženou dával, že má
manžel křesťan všelijak k tomu prohlídati a
se přičíněti, aby stranu nevěřící u sebe udr
žel. A ti činí vazbu S následujícími slovy
v ten spůsob, že v nich prý Pavel dává no
vý důvod, manželství nerozváděti, možnost
totiž obrátiti stranu nevěreckou takto pře
kládajíce: Nebo co víš ženo, nespasíš-li mu
že? aneb odkad víš muži, nespasíš-li ženy ?
Hebrejské a řecké mluvení sice připouští,
abychom Alaďdnouodpověď na dotčené a po
dobné otázky přijímali Joel. 2, 14. Jon. 3,
9. a j. a Thucid. 2, 53, 2. stojí el pro ei ur.
Leč hlavitá pointa (důraz) leží ve slověnené
podmaněn a podle toho neočekává se v. 16.
kladná, nébrž záporná odpověď na otázku
předloženou, jak i vulgata překládá. Protož
také nelze následovati oněch, jenž v. 16.
vázají s v. 13. pravíce, že Pavel se tam opět
vrací a že v. 16. udává příčinu, proč by se
neměl křesťanský manžel od strany nekře
stanské odlučovati, pokládajíce v. 15. za
vkladek nějaký náhodný. Nad to se v No
vém Zákoně nikde neklade eč místo ei un a
tudy musíme výklad a překlad v. 16., jímž
odpověď kladná vyniká, odmrštiti. Raději
ten jedině výklad práv jest, jenž klade, že
v. 16. udává se důvod nebýti závazku a pod
manění žádného pro křesťana v případě,
když nevěrecký manžel se odtrhuje a odlu
čuje, tak že na otázku odpovědi záporné če
kati přijde: Nebo což neb odkad víš, ženo, žé
muže spasíš? abys proto naléhala i s nebez
pečím vlastní spásy na udržení u sebe man
žela nevěrce. Aneb, dí dále, což či odkad
víš, muži, že ženu spasíš? abys totiž vše
možně jí bránil odejíti, ač by spolubydlení
s ní tvé spáse na závadě býti mohlo? Praví
spasíš, t. j. na víru obrátíš, poněvadž víra
prvním krokem ke spáse jest. Ef. 2, 9.
Muž ženu, žena muže spasiti může příkla
dem, domluvami, napomínáními a Zlatoúst
píše pravdivě, že žádný učitel toli nemůže
co manželka.

Sotva jsme se vydobyli z nesnáze, kte
rou činila vazba předešlého verše, nastává

Dělá ji slovo ei um v.
17., jež vulgata překládá nisi a jenž všelijak
mysli a vtip vykladačů zaměstnává. Apoštol
zahýbá k zásadě povšechné, jenž sice také
se manželů týká, ale na veškery poměry se
vztahuje, v nichž kdo ku křesťanství povo
lán byl. Dotčená částice není podminečna,
nébrž výjimečna, t. j. nechce Pavel, jak se
nejedněm vidělo, podmínku nějakou vyslo
viti, která by se doplniti a co předvěta po

14
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važovati měla asi na spůsob tento: jestliže
nespasíš aneb jestliže se neodloučí z v. 15.
neb 16., muselo by v ř. t. státi eidě mm, a
nikoli pouze ei uz. Aniž také částice ty
mohou se vázati s předešlými slovy v ten
spůsob: Odkad víš, spasíš-li eč pm čl? nic,
čili nespasíš? poněvadž výklad ten nehodí
se ke spojitosti a věty následující docela ob
nažuje a osamocuje. Má spojka ta raději
výjemný význam a hledí k hlavitému pojmu
dedovivrau, jej ohranujíc a obmezujíc. Vůbec
a neobmezeně apoštol v. 15. pravil, že není
vázán manžel zůstati při nevěrci neb nevěr
kyní moha odejíti a odloučiti se jí nechati;
leč aby tím nedával se námětek k bezohled
nému a lehkovážnému sobě počínání, tedy
přičinuje k němu jisté obmezení a vyslovuje
jej všeobecně co povšechnou zásadu. Dí
tedy: Není vázán a ujařmen věrec manžel
k ženě nevěrecké, jenom svobody své neu
žívej lehkovážně a bezohledně, nébrž ji ob
mezuj pravidlem, že každý ve stavě, v němž
povolán byl, zůstávati, aniž ho roztrhávati a
rozmítati má. Značí tedy dotčená spojka
si um toli co zdnv jenom, toliko; jenom jak
každému udělil Pán, Jak každéhopovolal Bůh,
takto choď; v ř. a L. textu slova každému a
každého na prvém místě pro lepší důraz se
kladou: Každému jak atd. To jest podle
poměrů vněšných svojich, v nichž se nalezá,
hleď každý zříditi život a počínání svoje, z
poměrů oněch se nevytahuje ani jich ruše.
Dí jak každému udělil B., poněvadž poměry
života považuje co celek, z něhož se každé
mu část jistá a odměřená dostala. Takové
části dostalo se každému již před povoláním
a v nich nalezal se, když ho Bůh povolal k
víře; tudy dokládá: jak ho povolal B., tak
zůstávej, pokud stav ten a to postavení ne
vadí mu u víře, jak na př. kněžství pohan
ské, čarodějství.

Aby pak důrazu přičinil slovům těm a
těm předpisům, dokládá, že řád takový všady,
ve všech církvech zaveden jest a že pilně
se ho šetřiti musí: Takto ve všech cérkvech
nařizují Čili učím, aby se zachovávalo. Prá
vem na paměť uvodí a předpisuje s důra
zem toto ve stavu svém zůstávání, aby se
nezdálo, že náboženství křesťanské vněšná
postavení mění a nepořádek v život uvodí;
a ovšem učiti chce, že' vněšné okolnosti ne
smějí křesťanu vaditi v zachovávání se dle
víry své, an pravý křesťan všady nad oko
ličnostmi panuje a Co ona žena ve zjevení
Ap. 12, 1. nohama po věcech pomíjelivých
šlape. Zásadu svou všeobecnou ale někte
rým příkladem vysvětluje a dí: Obdřezam
cem-li kdo povolán byl? nepřitahuj neobřízkyj

-vysvětluje
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v neobřízce-li kdo povolán byl? neobřezuj se.
Chce říci: Byl li někdo dříve, než seku kře
stanství přihlásil, obřezán, tedy známky té
předešlého stavu svého neruš a nekaz a ne
zahlazuj, nébrž ovšem ji nechej natěle, aniž
uvozuj neobřízky stydě se snad před pohany,
s nimiž v lázněch na př. se schází. Činili
to Zidé I. Mace. 1, 15. majíce nazí po řecku
šermovati, že uvazovali a přitahovali kožici
tak, aby se okryl žalud úda a nebylo znáno,
že druhdy obřezáni byli. Dálo se podobné
oštídání a ostýchání se u židokřesťanů přede
zraky pohanokřesťanů, čemuž Pavel tuto ji
sté pravidlo a sudidlo dává. Dí vůbec: zů
staň ve stavu svém, aniž neobřízku svou na
obřízku a na obrat zaměňuj. Pohnutku a
důvod takového ve svém stavu a spůsobu
zůstávání dává, an dí: Obřízka nic a ne
obřízka nic není, nébrž zachovávání příkazů
Božích. Nezáleží na tom, jestli člověk přede
svým na víru obrácením byl Zidem či poha
nem, nyní-li jenom Božích příkazů pilen jest.
Ve St. Z. byla obřízka přikázána a byla
oznakem duchovné obřízky, ale v N. Z. vy
zdviženo jest přikázání to a zrušeno, avšak
nemůže býti závadou spásy, jestliže ten, kdo
obřezán byl, pravý soud obřízky zná a VÍ,
že nyní na zachování předpisů víry všechno
záleží a osnuje se. Podobně dí Gal. 5, 6.
Ve Kristu Ježíši ami obřízka neplatí ant ne
obřízka, nédrž víra, jenž skrze lásku působí.
Gal. 6, 15. V Kr. Ježíši anť obřízka ami ne
obřízka neplatí, nébrž nové stvoření. Ze kte
rých míst viděti, že nové stvoření a působení
skrze lásku a zachovávání příkazů B. k sobě
patří a spojiti dlužno při křesťanu. Památno,
že zde Pavel připisuje zachování příkazů B.,
co jinde (R. 1, 17. 3, 22. a j.) víře připi
suje, aby ukázal, že víra a skutkové dobří
vezdy spojovati se mají, ač má-li člověk spá
sen býti. R. 3, 31.

Ještě ale vidělo se Pavlovi opětovati
povšechnou zásadu, dílem pro důraz řeči,
dílem aby přechod sobě ustrojil pro věci, 0
nichž tu mimochodem pojednati mínil. Každý,
ve Rterém povolání povolán byl, v tom zůstá
vej; neslyší vněšný stav a položení zevnitrné,
ve kterémž významu slovo xA70wsnikdá v
N. Z. nepřichází, nébrž slyší povolání k víře,
kteréhož se jednomu v obřízce, jinému vne
obřízce dostalo. I velí v tom povolání zůstá
vati,jehož se přlúčastnil, aniž měniti ho. Kdo
na př. povolán byl co obřezanec a napotom
neobřízku si uvádí, ten netrvá v povolání,
v němž povolán byl, což v násl. v. místněji

Otrokem jsa povolán jst byl?
vece. Nedbej toho, nébrž ťmůžeš-lt svobodným
státi se, raději toho užij. Příklad tento k
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vysvětlení všeobecné nauky vyvolil Pavel ne
náhodou, nébrž schválně, poněvadž lichý ná
hled o svobodě křesťanské mezi otroky ně
jaké hnutí a kvašení vzbudil. Počet otroků
byl třicetkrát ne-li vícekráte větší nežli po
čet svobodných obyvatelů. Evangelium se
dle samých slov Páně Matth. 18, 5. chudým
zvěstovalo a dávalo jim nevýslovnou útěchu
ve všech trampotách života a otrokům ne
malá z toho šla slast učení, že všickni lidé
bez rozdílu z jednoho otce, Adama, pochá
zejí, jednoho Otce v nebesích mají, všickni
stejnou cenou od Krista vykoupeni jsou a
stejnými právy přirozenými nadáni a k stej
nému věčnému blahoslavenství povoláni jsou.
Ale nemohly-liž nauky tyto při mnohých ve
zlém smyslu brány a zneužívány býti? Po
ráží apoštol choutky ony po svobodě a vece:
Otrokem-li jsa stal ses křesťanem, nenes toho
těžce, nébrž i moha svobodným státi se, raděj
toho užij. Slova jasna jsou, aniž potřebují
výkladu, až na slova poslední raděj tohoužij.
Čeho užíti má? Mnozí mysleli, že se dopl
niti musí slovo svoboda, užij svobody a hleď
sprostiti se otrockého stavu. Pro potvrzení
toho výkladu se táhnou k v. 23., kdež Pa
vel napomíná: Nebuďte sluhami bdí, draho
roupení jste. Leč slova tato v. 23. zří toliko
ku slovům bezprostředně předchozím 0 svo
bodnících, jimž Pavel velí vystříhati se, aby
nějak v nevolnictví a otroctví nepadli. Ra
ději k slovům užij toho přimysliti se musí:
svého stavu toho užij a v něm trvaje pečuj
O spásu svoji. Vymáhá toho výkladu slovo
také zal: kdybys také mohl svobodu si zjed
nati, raděj užij atd. a nad to souvislost vý
kladu toho žádá, an by jinak Pavel příkazu
svému třikrát projevenému, v stavu, v němž
k víře povolán kdo byl, zůstávati, sám od
porem se postavoval. Mluví sice Pavel ne
jednou o rovnosti všech lidí před B., ve
které idee se již zrušení otroctví v zárodě
nalezá; ale jak veškerých měšťanských po
měrův, tak i otroctví o své váze nechává,
ano ani v listu k Filemonovi neprosí pro
Onésima o svobodu. Avšak nezakazuje Pavel,
aby otrok svobody moha dosáhnouti nehle
děl, nébrž zrazuje toliko, aby nezdálo se, že
otrok z hola ze stavu svého vystoupiti musí,
má-li křesťanem býti. Ovšem pak zdá se
míti před očima otroky, jimž se otroctvím
nedostávalo přibezděčovánu a nucenu býti
ke zbrodněm a Pavel nad to zdá se viděl
na vlastní oči, jak se krušně vedlo propu
štěncům a osvobozencům, jenž ve svoboden
ství sami © vyživení starati se musejíce
u dveří svojich zástupců plazivě žebrali a
ovšem obávati se musel, že by jenom cír
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kvem k velikému břemenu byli bývali. Mo
hli také na obrácení pánů působiti.

Leč má Pavel pro otroky potěchu, kte
rou je ukojuje tudíž, an dí: Kdo v Pánu
povolán byl, otrokem jsa, svobodcemjest Páně
a podobně kdo svobodným jsa povolán byl,
otrokem jest IKristovým. Otťrok svoboden jest
svobodou ethickou či mravnou Jo. 8, 36. a
svobodec ujařmen jest otroctvím ethickým a
mravným, leč ona ethická svoboda a toto
ethické otroctví stejny a tožny jsou Rom.
6, 16.; leč Pavel pro uspokojení otroků před
kládá dvojí hlediště a velí, aby se považo
val co duchovně svobodného a křesťana ve
světě svobodce aby považoval co sluhu a
otroka Kristova. Dí v Pánu povolán, t. j.
ku křesťanství, což se děje v Kristu co v
živlu a v oboru, jímž nejužší spojení a sdru
žení s Kristem se prostředkuje. Svobodcem
jest, an ho Kristus ode hříchu a smrti a
moci satanovy osvobodil.

An ale Pavel předpisy ty dává, tane
mu na mysli, že nemálo pobudek a popudů
se nalezá, jimiž Korinťané z obyčejného stavu
svého vystoupiti a jiný vyvoliti pohnuti bý
vali; nad to mu stálo před očima, že nejedni
pro vněšné příčiny se nemoudře o svobodu
připraviti dávali. K těm oběma prohlídaje
klade výstrahu: Nestávejte se otroky liďí, na
jejich popuzování a namlouvání, abyste stav
svůj nenáležitě změnili, nedbejte, ani si jich
všímejte, nébrž všemožně si od popuzovačů
oněch svobodu udržujte. Avšak i toho pílejte,
abyste nějak svobody své neztratili a v 0
troctví neupadli. Vůbec tak se chovejte,abyste
sobě neodvislost'tu od lidí zachovali ve všech
okolnostech, jenž by vám vesloužení Kristu
Pánu překážely. Nebo, jak předesílá, cenou
koupeni jste 6, 20. Patříte Kristovi a tudy
jeho vůlí se ve všem říditi a spravovati, aniž se
říditi smíte podle náhledů achtíčů lidí, ovšem
ani učitelů těch, jenžto se za pohlaváry stran
vyvýšovali. Ještě pak ku konci toho vý
chylu a záběhy té apoštol opětuje hlavité
pravidlo, k jehož vysvětlení právě byl z ko
leje vyšinul, an dí: Každý v čem povolán
byl, v tom zůstávej u Boha. Dí, aby ve svém
stavě zůstali, aniž ho proměniti nenáležitě
nehleděli; avšak při tom ohled na Boha ma
jíce a svému trvání při jednom stavu ráz
nábožnosti přičiňujíce. Mají totiž při tom
vezdy býti w Boha, spojeni s B. ostávati,
od Boha nijak, ani myšlením, ani ovšem
skutkem neodcházeti. Leč Pavel z vybočení
svého, jímž zaběhl od manželství v narov
nání stavů vůbec, opět se vrací k témuž
stavu a pokračuje ve svých o něm před
pisech.

14*
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25. O pannách pak příkazu Páně
nemám, radu ale dávám jako milosrden
ství došlý ode Pána, býti věrným. 26.
Držím tedy toto dobrým býti pro na
stávající potřebu, ješto dobře jest člo
věku tak býti. 27. Přivázán jsi k ženě ?
Nehledej rozvazu! Prost jsi ženy? Ne
hledej ženy! 28. Pakli pojmeš man
želku, nezhřešil jsi, a vdá-li se panna,
nezhřešila; útrapy však těla budou míti
takoví. Já ale vás ušetřuji. 29. To tedy
pravím, bratří, čas krátek jest; zbývá,
aby také, kdož mají ženy, byli jako jich
nemajíce, 30. a kdo pláčí, jako nepla
číce, a kdo se radují, jako se neradu
jíce, a kdo kupují, jakoby nedrželi, 31.
a kdo užívají toho světa, jako neuží
vajíce; nebo pomíjí tvar toho světa.
32. Želám pak vás bez péče býti. Ne
ženatý pečuje o věci Páně, jak líbiti se
Bohu. 33. Kdo ale ženat jest, pečuje
o věci světské, jak líbiti se ženě a roz
dělen jest. 34. A žena nevdaná a panna
obmýšlí věci Páně, aby byla svata tělem
i duchem, provdaná ale obmýšlí věci
světské, jak se zalíbiti muži. 595. To
pak ku prospěchu vašemu pravím, ne
abych osidlo na vás uvrhnul, nébrž na
to, co slušno jest a snadnost dává bez
překážky Pánu sloužiti. 36. Někdo-li
ale hanbu míti se domnívá pro pannu
svou, že by přeletitou byla a takto-li
musí se státi, co chce učiniž, nehřeší,
vdává-li ji. 37. Kdo ale ustanovil v
srdci svém pevně, nejsa přinucen, moc
nost pak maje své vůle, a to usoudil v
srdci svém, zachovávati pannu svou, do
bře činí. 38. I ten tedy, kdo vdává
pannu svou, dobře činí, i kdo nevdává,
lépe činí. 39. Žena vázána jest záko
nem po čas, dokad muž její žije; ze
sne-li muž její, svobodna jest, za koho
chce se provdej, toliko v Pánu. 40. Bla
ženější ale bude, tak-li zůstane podle
mé rady; mním pak i já Ducha Božího
míti.

Vrací se, jak praveno, apoštol od vybo
čení svého opět ku blavitému předmětu o
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stavu manželském a dostavuje předpisya rady
v odpověděch na otázky sobě učiněné. Nej
příze jedná o pannách, děvách provdajných
a omužitedlných. Pohanství neznalo stavu
panenského úmyslem nábožným posvěceného
a neomužnost děvy za neštěstí a nemilost
svrchovaných bohů kladlo, a tudy otec staral
se, aby co nejdříve dceru provdal. Křesťan
stvím tu nové náhledy povstaly a otevřeli se

řívěji L nevěděli
Korinťané, kterak souditi o věci té ajaknové
náhledy se předešlými poutati. Dí apoštol, že
o tom není žádného doslovného výroku a pří
kazu Páně, jehož by panny se přidržely. On
ale, apoštol Páně, dává náhled a úsudek svůj,
čili radu svou; ne nějakou zběžnou, ze sebe
vyšlou, nébrž radu ode Pána vzatou, kteréž

-se mu dostalo, poněvadž milosrdenství dosel
věrným, aneb jak jiní tlumočí, věrohodným
býti, jenž tedy hoden jest, aby se mu víra
dala, an nemluví od sebe, nébrž ze vnuknutí,
osvícení a zjevení Páně. Leč ani Pán nedal
o tom příkazu, nébrá Mt. 19,11.radu pouze
o tom vydává, ač ovšem z toho jde, že želá,
aby v církvi jeho kdo má dar dotčený, jej
také pěstoval. Ze ale věrohodným jest, má
Pavel z milosrdenství Kristova, jehož sobě
povědom jest, bez milosti apoštolského po
volání, osvícení a pomáhání by se muté vě
rohodnosti nedostávalo. Rada pak ta, kterou
dává, týká se napřed až do v. 35. obojího
pohlaví, jimž raďí ostávati svobodnu, až po
sléze výhradně o pannách jedná. Dí: Držím
či mám za to tedy, maje radu dáti, toto do
brým býti pro nastávající nutnost. Slovem toto
rozumí stav svobodný, panický a panenský,
jak ze slova panna plyne. Dobrýmbýti praví
t. j. lepším, jak z v. 1. víme. A to lépejest
pro nastalou či nastávající nutnost. Ale co
rozumí nutností tou, jenž nastává a jako ve
dveřích jest? Jisto, že nerozumějí se péče a
starosti stavu manželského, aniž se rozumí
smrt vůbec, jak ze souvislosti s násl. viděti.
Rozumějí se bůle a svízelové, jenž pro lid
stvo nastanou druhdy a jež Pavel předvídal;
rozumějí se ale také pronásledování a útis
kové, jimž církev ve střícvcházela a vnichž
lidé buď Krista se odříci,buď nejdražších do
ber pozemských ano i života se odčísti při
nucováni býval. Apoštolé neustále měli před
očimakonečné dovršeníříše Boží a pro lásku ku
Pánu žádali druhého příští Jeho, kteréž jim dle
dřívějšího neb pozdějšího uskutečnění docela
bylo neznámo,jak Mr. 13,32. ani Syn B. nevěděl
o času přibytí onoho. Tudy jako člověk každým
dnem umříti může a nejskvělejší věk výsady
v té věci nemá, tak mohli příchodonen mimo
nadání připadnouti, anižnám člověkům zbývá
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leč ustavičně bdíti a strojiti se na příchod
jeho a pozorovati na znamení příchodutoho.
Prvním příchodem svojím Pán si druhého
příchodu zasloužil, a jakož prvním základ po
ložen spáse, tak druhým dovršení a dokonání
díla spásy buď v krátké buď v prodloužené
době nastati mohlo, ješto mezi obojím tím
příchodem žádný nový pořádek věcí nevkročí.
Pro takové tedy nastávající nutnosti čili ú
tisky a svízely, vece Pavel lépe býti, aby
panna zůstávala pannou. Leč to není jedin
a není hlavitý důvod rady té, kterou dává,
nébrž on postoupá k větě všeobecnější adí:
ješto dobře jest člověku tak býti. Poněvadž
člověku vůbec lépe jest, dovodí apoštol, zů
stati svobodným, tedy lépe ovšem panněbýti
pannou pro nastávající nutnost. Vůbec ale
lépe jest bezženým a bezmuží ostávati, aby
člověk lépe Bohu sloužiti a na věciduchovní
odprázniti se mohl, o čemž dáleji se šíří a
poštol. Radí Pavel vůbec v bezmanželství
ostávati, z čehož soudí sv. Otcové, že ovšem
všickni v bezmanželství ostávati mohou, ač
chtějí-li jenom Boha o dar zdrželivosti pro
siti, hrdinským vytrváním oň se snažiti a S
milostí B. spolupůsobiti, kteréž Bůh niko
mu, kdož ho žádá, neodpírá. Tudy vece sv.
Aug. cfess. 6, 11. ovšem bys dal zdrželřvost,
kdybych vniterným vzdycháním klepal na uši
tvoje.

Leč aby někteří rady této, v nemanžel
ství žíti, nezneužili krozvedenířádného man
želství, místněji se Pavel vysvětluje. Zavázánjstkženě?© Nehledejrozvazu!© Prostjstženy?© Nehledejženy!Márada,veceap.,
týká se jenom lidísvobodných ; manželé podle
svého zvláštního pravidla pokračovati musejí.
Leč i tomu ještě ve stříc vchází znova, abyradyjehozapříkaznebrali:© Paklipojmeš
manželku, nezhřešiljsťt avdá-lt se panna, ne
zhřešila; rozuměj ovšem: nezaslíbila-li se pa
nenstvím Bohu, o čemž 1. Tim. 5, 12. Aby
ale důvod předešlé své k svobodenství radě
přičinil, přidává: Ovízel však pleťskou budou
máti takové, totiž ti, kdož do manželství vstu
pují. Rozumí vněšné se životem tím spojené
útrapy, hlad, žízeň, nemoci, úkory atd., jimž
přelevším stav manželský podlehá více než
svobodný, k čemuž přistoupá úzkost, útrp
nost a pospolné namáhání, jež manžel man
želovi a oba dětem dlužní jsou. Takových
pak svízelů a úkorů a bolestí by ap. rád u
šetřil Korinfany, tudy dí: Já pak šetřím či
ostídám vás; nechci, aby vás přistihly, neto
liko že trpko to a tvrdo snášeti, než také
že v těch svízelích pokušení se nalezá, je
hožto bych vás prosty býti želal, abyste se
snad se spásou neminuli. Jiníleč méněvhodně
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a tudy také řídcí míní, že Pavel šetřenímroz
umí odmlčování se ve vyličování nesnází man
želství, aby lidé nezdrželiví také s nebezpe
čím spásy manželství se lišiti nehodlali; vý

klad ten, jak praveno, k souvislosti nepřilehá.
Leč Pavel dává nyní některé důvody,

jimiž potvrzuje té rady, již byl dal o bez
manželství. Toto tedy pravím, čas krátek jest,
doba totiž až ku příchodu Páně, jenž každého
dne zjeviti se může a tudy napotom obecněji
doba života našeho je krátka, přikrácena,
shrnuta, nedrahna, netrvanliva. Slovo ťotozobzo
hledí k násl.; se předešl. se váže věta spojkou
tedy, jenž vyvodí ze předešlých vět větu tuhle,
aneb raději spojkou ale dle ř. t., jenž jest
přechodna. Pravím a želám, abyste na mysli
měli krátkost času a tudy prohlídali více k
věcem spásy, než k časným záležitostem, ke
vdávání a ženění a podobným. Nebo,dí dále,
tu zbývá jenom, aby člověk každý nepřivě
Šoval mysli a srdce k věcem dočasným. (Co
jsme dle vulg. přeložili zbývá, jiní překládají
dále, potomně, příště, budoucně a vázají buď
s předešlými slovy: čas krátek jest napotom
aneb lépeji s následujícím, přestavení slov
tu přijímajíce: aby napotom, aby budoucně,
t. j. čas krátek jest, aby napotom atd. Leč
lépe vulgata klade slovo Aouzovco časoslovo,
kdež se přimysliti musí sozčjest a frasa religuum
est, zbývá rovná se částici sousedné,jenž vy
vodí následek či sousledek z předešlé věty.
Vyvodí, aby člověk křesťan ohledem na krát
kost času pochotí a zálud světa se vystříhal,
všady ku budoucnu a k věčnosti prohlédaje
a tudy ani požitbami ani bolestmi a úkorami
života a stavu svého se ovládati a přemáhati
nedával.

Dí: Zbývá, aby i kdo ženy mají, byli
jako jich nemajíce. Nezapovídá manželského
dluhu požadování, jak již z v. 3. patrno,ale
napomíná, aby stavem maželským a jeho pé
čemi nedali v dostihání spásy své překážeti
sobě, nébrž všelijak a všemožné k věcemne
beským střepěli a pro ně také samého toho
svazku se lišiti a odříci hotovi byli. M

Od stavu manželského přecházítuto Pavelopětkevěcema záležitostemvšeobecným,
jimž manželé i nemanželé podrobeni jsou. Kdož
pláči, majé býti jak neplačíce, a kdož radují
se, jako neradujíce se, Plakati a radovati se
berou se přejmenováním za slova v nešťastných
a šťastnýchokolnostech se nalezati, šťastného
neb nešťastného osudu zakoušeti. I žádá
Pavel, aby kdožpláče, byl jako neplakaje t. j.
kdož nešťasten jest, aby byl jako nešťastným
nejsa, a kdo raďuje se, aby byl jako neraduje
se t.j. kdo šťasten jest, aby byl a žil jako
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šťastným nejsa t. j. aby štěstí pozemské ne
rušilo pokoje duše, člověkaklehkomyslnosti,
pýše a k bujnosti nepřivedlo a nepřitlumilo
touchy a touhy věčného života; s druhé pak
strany aby neštěstí nelámalo tuhosti a stá
losti mysli, věrnosti a snahy po ctnostech
neoslabovalo a radosti neudušovalo, kte
rou duši lidskou naplňuje čáka věčné bla
ženosti.

Přechází na kupectví co na zaměstnání
v životě obyčejné a v Korintě ozvláště hojné
jako v přístavném a kupeckém městě. Kdo
kupují, buďte jako nedržíce, nevládnouce tím,
co byli koupili t. j.nezavěšujte mysli na zboží
světa toho, nébrž ji zachovávejte takovou,
aby statku světského také postrádati a se lí
šiti věděla, poklidu vniterného neztracujíc. Ne
moha Pavel všechněchzaměstnání života jmé
nem uváděti, větou všeobecnou veškery obory
života zasahuje, an dí: Kdo užívají světa,
buďte jako ho neužívajíce.. Velí Pavel, aby
žádné zaměstnání, žádný úřad, žádná okolič
nost, žádná slavnost člověka nezajala a ne
poutala tou měrou, žeby věčných záležitostí
nepamětlivým a nedbalým se stával. Má člověk
všemi věcmi vládnouti a jich užívati tak,
aby od nich ovládán a opanován nebyl ajak
sv. Aug. vece, užívati všeho zboží na světě,
jak užívá pocestek stolu, sklenek, mis, talířů
v hospodě jakožto takový, jenž věci ty opustí
a zhola zanechá. Tudy v St. Z. padesátého
leta věci veškery se vracely ku prvnímu ma
jetníku a držiteli Luk. 25, 23., aniž se smělo
popluží a pole na věčné časy prodávati, aby
lidé věděli, že nejsou pány, nébrž jen dočas
nými držiteli a užívateli věcí. Místo neužívaje
tlumočí někteří nezneužívaje, nenadužívaje,
ješto v ř. t. stojí nazayoče; aleslovo to často
se béře ve smyslu prostého zoée a obdoba,
protiva vět předešlých požaduje, abychom
slovo složité xazavořoVar brali ve smyslu jed
noduchého yojobar, jak to 1 vulgata činí.Pří
činu toho nepřivěšování se na svět dává a
poštol, an dí: nebo pomíjí podoba světa toho.
Podoba oyina, povaha, postava, stav vněšný,
to, co na věcech světskýchjest ješitno, marno,
nestálo jest, avšak právě člověka přeluzuje,
navnazuje a uvabuje. Přimíniti se musejí také |
poměrové lidští s nynější světa povahou a
postavou spojení, majetství, požitby, radovánky
a podobné věci a zaměstnání podobná, an
druhdy v onom životě nebude ani orání ani
plavby, ani králů ani knížat, ani vojínů ani
otroků a sluhů, ani um ani věd, ani bohat
ství ani chudoby. Pomžéjí, vece, a proč ty
na postavě a podobě té zakládáš a ustavuješ
štěstí svoje; dočasné věci, vece sv. Aug. 5.
23., nepřestávají nás podněcovati, přítomny
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jsouce kaziti, pomíjejíce nás trápiti; žádána
jsouce nás pálí, dosažena byvši se nám zne
chucují. —

Kdokoli se oddává světu, zavodí se do
velikých péčí a starostí, jenž jej odvracují ode
snahy a báhy po spáse duše. Takových ne
spasitedlných péčí by apoštol rád zbavil a
sprostil Korinťany. Od pravidla všeobecného
přechází tu k zvláštním obratům a vztahům,
k stavu manželskému prohlédaje a přednosti
stavu svobodenského před manželským do
hčujíc. Vede sobě apoštol, jakoby jenom vý
hody a škody stavův opisoval, avšak vezdy
na mysh má, aby popisy jeho sobě za napo
mínky Korintané ustrojili a vzoru toho,jejžto
jim předkládá, pilni byli. Želám, dí, vás bez
péče býti. Neženatý pečuje o věci Páně, jakby
zalíbil se Bohu, ženatý ale pečuje o věcisvět
ské, jak lábilbyse ženě a rozdělen jest. — Vě
tami těmi nechce Pavel zvláštních případů
péče a snahy vytýkati, nébrž vystihá směr a
záměr péče o věci Páně a 0 věci světa. Po
hybuje se tu Pavel v ideálu a v radě, aniž
myslí stavovati stavu manželského; mluví
vůbec, an jist jest, že čtenáři z toho, co po
věděl již a co ještě povědíti hodlá, meze a
hranice výroku jeho sami dohodnou se. Vezdy
se nalezali v církvi, kdož ideálů těch píleli
a druhdy více, druhdy méně církev počítala
duší takových, jenžto všemi silami svýmiPánu
nerozdílnými snahami sloužily, mysl, duši 1
tělo jemu docela věnujíce. Neméně církev
sama pannou a chotí Páně jsouc vezdy a
všady učila, že stav panický a panenský před
čí nad stav manželský, ač o stavu manžel
ském co 0 svátosti smýšlejíc. — Praví o že
natých a provdaných, že jsou rozdělení, an
půl duše Bohu, půl péčem světa věnují, aniž
jinak činiti mohouce, aniž pečováním o man
želku a děti, což raději svatou jejich povin
ností jest, se prohřešujíce. Naproti tomu
panic a panna může Bohu svobodněji věno
vati se.

To Pavel ihned ještě také o druhém po
hlaví praví, an ;„vece: A nevdaná a panna
pečuje o věci Fáně, aby byla svata tělem 1
duchem; vdaná ale obmýšlí věci světské, jak
se zalébiti muži. Nedí toho, jakoby manželka
ve stavu manželském neměla a nemohla sva
tosti dosíci a svědomitě si počínajíc na těle
1 duchu se posvětiti, ješto byl dřívěji v. 14.
pravil, že i manžela pohana posvěcuje; leč
praví, že veškeru lásku a veškeré smýšlení
a snažení Bohu a spáse svojí toliko nevdaná,
vdova a panna věnovati může, libostmi a roz
košemi světa zaneprázňovati se nemusejíc,
na rozjímání věčných pravd se oddati, jemu
se v odříkání se, ve zdržování se a bezplamé
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čistotě zaslíbiti mohouc. Z čehož jde, že
bezžený a bezmuží stav vůbec a vesměs výše
nad manželský staví, aniž toho jen pro na
hodilé okolnosti činí. Posvěta těla podmíněna
jest posvětou ducha a vylučuje všecko, čím
by koli nejněžnější ku choti Kristu láska
se uraziti mohla. Ještě musíme přidati, že
slova: rozdělen jest, jenž od nás k v. 33. a
sice k muži se táhnou, mnozí k násl. slovům
v. 34. potahují a takto spojují: A rozdělena
jest vdaná a panna t. j. rozdílny jsou V pé
čech, starostech, tužbách a dychtěních svojich,
an panna o jiné, vdaná 0 jiné věci stará se
či raději starati může. Leč prvnější spojba
pravější jest.

Leč aby se nezdálo, že rada ona a od
poroučení stavu manželského ode Pavla co
nějaký předpis a příkaz pronešen byl, tedy
přičiňuje vysvětlení, kterým všemu nedoroz
umění ve stříc vychází. Toto pravém ku pro
spěchu vašemu, ne abych osidlo na vás vlo
žil, nébrž na to, co počestno jest a snadnost
dává bez překážky Pánu sloužiti. Aneb dle
ř. t. Toto pravím ku prospěchu vašemu, ne
abych osidlo na vás uvrhnul nébrž pro slušné
a nerozdilné přidržení se Fána. Smysl tu i
tam týž jest, jak se na oko vidí. Nechce
Pavel příkazu nějakého předpisovati, nébrž
jenom podnět jim dávati, aby vyššího stavu
bažní byli, v němž by Bohu snáze a výluč
něji se zvláštní cudnotou a věrností sloužiti
a modliti se mohli; ostatně jim na vůli se
nechává, ten-li neb onen stav, panický či
manželský vyvoliti chtějí. Frasa Osidlo uvr
hnouti přejata jest od myslivců a značí při
bezděčiti, přinutiti, svým rozkazům podma
niti Z. 90, 3. Slovy ku prospěchu vašemu
vytýká vůbec a vesměs, co hned místněji a
zevrubněji vysvětluje: namlouvám raději na
to, co slušno jest a snadnost dává Pánu slou
žiti bez překážky či bez přestání. Slova bez
překážky či raději nerozdílně, nerozděleně,
zcela, bez oddávání se péčem světským klade
se v ř. t. k většímu důrazu naposled. I v
tom větší síla v ř. t. se nalezá, že místo Bohu
sloužiti neb Bohu se modliti čtejak praveno:
pro přístojnost, či přísednost či vytrvalost,u
Krista totiž ve sloužení jemu. Slušnost roz
umí vynořování a vyjadřování vniterného ku
Kr. přilnutí ve vněšných výjevech, totiž ne
toliko čistotu v užším smyslu, nébrž cudnost
v chování se, v řečech,posunách, držení těla,
slovem ve všem jednání a sobě počínání sluš
nost a sličnost má křesťana všady prová
zeti.

An ale apoštol dotekl sličnosti a sluš
nosti, mohli právě Korinťané dle obvyklého
u pohanův i Zidův náhledu namítati, že věc
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neslična a neslušna jest staropanenství. I
odpovídá na takovou námitku, díl ji připou
štěje, ale jistou hraní obmezujíc: „Někdo-li
však hanbou to býti klade pro děvu aneb lépe
dle ř. t. Někdo-mní hanbu neb potupu u
váděti na děvu, dceru neb schovanku svou,
že nadletilou či přiletilou (překvetlou) jest,
a tak-li musé státi se, co chce učiň. Podle
vulg. jest věcí potupnou ta nadzletilost či pře
zletilost děvina; to se zajisté u Zidů i pohanů
za nečest, hanbu a neštěstí kladlo, když děva
bezmužna ostávala. Leč jiným zdá se, že co
Pavel potupou neb neslušností zove, raději
jest nebezpečí pro děvu panenství neúhonno
zachovati, an dle tehdejších okolností věc ta
lehka nebyla a druhdy se obávati bylo, že
by otec neb poručník odpíraje děvu dáti, ke
svádění jí příčinu zavdal. Ale mimo domnělou
potupu a mimo nebezpečí mohli býti také

, jiné příčiny důležité, pro které otec neb po
ručník děvu za muž dáti pílel: toho dotýká
P. slovy: Musí-li tak býti, nechce-li děvajinak
atd. Otec neb poručník dle starého obyčeje
u Židů ano i u Reků sám o své ujmě dceru
provdával. Při takové okolnosti co chce u
čemž t. j. uveď vůli svou a svůj záměr ve
skutek a provdej děvu. Nehřeší otec neb poručník,vdá-liseděva© ř.t.čte:nehřeší,
vstuptež v manželství děva a ctitel její. Z
toho ale nejde, že by každý otec neb poru
čník děvě musel manželství opatřiti a ovšem
ten, jenž jinak ustanovil a záměr svůj pro
vésti může, ve svém právě ostává. Kdo ale
ustanovil v srdet svém pevně přinucen nejsa,
moc pak vůle své maje a to usoudil v srdai
svém, chovati pannu svou — dobře činí. Mluví
o muži rázném, jenž nerad odstoupá záměru
svého. Předpokládá se, že děva, jakto tehda
panovalo, docela od vůle otcovy neb poruč
níkovy závisí; aby se dokonalý ohled bral
na volení děvy a vůli její, chce-li vůbec za
muž jíti, toho práva se děvám teprv ze kře
sťanství dostalo. Dí tedy ap.: Kdo ustanovil
u sebe zachovávati děvu v panenství a při
nucen není odstoupiti svého záměru pro ně
které okolnosti, na př. dluhy, chudoba a j.,
jimiž se nezávislé postavení děvino v budou
cnosti pochybným stává; nébrž kdo moc má
vůle své čímti totiž, co byl ustanovil a tou
souďil, na tom ustrnul, chovati pannu svou
v panenství, dobře činí, a ovšem může vůli
svou skutkem provésti a děvu v panenství
zachovati.

Pro lepší vysvětlení náhledů a předpisů
svojich Pavel vývodky svoje opětuje: I ten
tedy, kdo vdává pannu svou, dobře činí, i kdo
nevdává, lépe činí. Vazba by žádala m. lépe
položiti dobře; leč Pavel dí lépe,aby ukázal,
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v čem přednost u křesťanů záleží. A svatí
Otcové i sama církev neopomenuli o před
nostech „panenského stavu se projádřovati.
Panenstvím nový řád a nový spůsob života
na svět uveden byl a vzor anjelského života
snížil se na zem a tu se ubytoval a Kristus
přibyv na zem založil stav ten, aby v ne
besích byv od anjelů chválen 1 na zemi an
jely ctitely svými míti mohl. V panenství
se dokonává služba Bohu odevzdávanáa panny
1 panicové mohou vezdy příseděti v. 35. u
nohou Páně, jak ona Maria Lue. 10, 40. Pa
nenství, vece sv. Cyprian, výkvět sadu kře
sťanského, ozdoba milosti duchovné, Vzor
cti a slávy a svrchovaná účast stáda Kri
stova.

Ještě ale otázka jedna zbývala,na kterou
Korinftanům odpovědíti měl, otázka, zda po
druhé oženiti a vdáti se dovoleno jest, totiž
po smrti manžela jednoho; což samo sebou
na oce jest, an za života obou manželů úvaz
manželský jest nerozlučitedlný. I vece Pavel:
Zena vázána jest zákonem, dokavad muž její
žije ; zesne-li muž její, svobodna jest, za koho
chce provdej se, toliko v Pánu. Svobodnou
byla žena, jejíž muž umřel, aniž za dob teh
dejších opět v područí otcovo tou měrou
padla, aby byla nemohla zakoho chce znova
se provdati. Pavel přiříká vdově svobodu tu
a dovoluje v nové manželství vstoupitijí, leč
s ohradou, kterou pronáší slovy: točtkov Pánu.
Frása v Fónu nemůže vesměs a vůbec 0 smyslu
křesťanském se rozuměti, poněvadž se jí vy
týká meze slov za koho chce provdej se, a
poněvadž se to samo sebou rozumělo; nébrž
to rčení: v Pánu značí živel, ve kterém se
manželství díti má, znamená tuto zvláště pro
vdati seza křesťana. Výše sice v. 12. mluvil 0
smíšených manželstvích, avšak o těch, jenž z
doby předkřesťanské pocházela, když totiž
jenom manžel jeden se byl na víru obrátil.
O křesťanech ale Pavel určuje, aby se se

Hlava

Modlám obětovaných věcí užívati mení sice
hříchem samo ze sebe 1—8., avšak se to
nemá dáti s pohoršením blížního 9— 13.

1. O modložertvinách víme, že
všickni známost máme. Známost nadý
má, láska ale vzdělává. 2. Pakli ně
kdo se domnívá, že poznal něco, ještě
nepoznal, jak sluší jemu poznati, 3.

i. Korint, VIII, I—13. O užívání věcí modlám obětovaných.

křesťany toliko spojovali ve stav manželský.
Výrok Pavlův týká se také smíšených man
želství mezi katolíky a nekatolíky, ješto ne
rovnost vyznání rozpory mezi manžely uvodí
a nebezpečí, že se katolík svésti dá, větší
jest pro veškeré pravdy sobě společné, než
při manželstvích smíšených, ku kterým Pavel
tutohle zřetel béře. Ale nepředpisuje, aby
skutečně se vdávala, nébrž naopak vece: Bla
ženější ale bude či dle Ť.t. jest, tak-li zůstane
podle mé rady t. j. vdovou-li ostane, aniž se
znova provdá, poněvadž svobodněji se Bohu
věnovati a Pánu setrvaleji sloužiti může. Bla
ženost tedy, o které mluví ap., jest právě ta
možnost Pánu se svobodněji ve službu od
dati a pannám se v té příčině rovnati; Z
čehož nápotom věčná blaženost plyne. Leč
toho nepřikazuje Pavel, alebrž radí toliko,
jak sám přidává dle mé rady. Rada ale jeho
není ledabylou radou, aniž osobnýmnějakým
míněním, nébrž pochodí z ducha Božího.Tudy
ap. dí: Mnémpak t já ducha Božího máti.
Mním, domnívám se, jest přiskrovněné mlu
vení a něco vyššího vytýká: přesvědčen, jist,
ubezpečen jsem %já jak druzí, kteří se du
chem B. honosili; prohlédá ku protivcům
svojim v Korintě, kterým na rozum dává,
že co píše, za vplyvem a vnuknutím Ducha
SV. píše a že Co píše, nemůže zanedbáváno
a znevažováno býti, nébrž ovšem zachováno
býti musí. Podle toho církev manželství
vdovců a vdov proti bludařům zastávala,
avšak vezdy i vdovám schvalovala, co tuto
Pavel schvaluje a pro osvědčení nauky té,
že výše stojí stav panický a vdovský nad
manželský a že jednomanželství nejvíce idee
své odpovídá, některé výminky při zavírání
druhého snubu předepsala. Tím vším od
pověděl Pavel na otázky o stavu manžel
ském mu předložené. Leč Korinfané mu
položili otázky také o mase bohům obětova
ném a 0 tom jedná nyní v násl.

VI
znán jest od něho. 4. O jedení pak
modložertvin víme, že ničím není modla
na světě a že žádného není Boha, leč
jednoho, 5. Nebo i jsou-li tak nazvaní
bohové buďto na nebi aneb na zemi;
ješto jest bohů mnoho a pánů mnoho,
6. pro nás ale jest jeden Bůh Otec, z
něhož všecko jest a my k němu, a je

jestli však někdo miluje Boha, ten po- | den Pán J. Kr., skrze něhož všecko a
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my skrze něho. 7. Ale ne ve všech
jest poznání to; nébrž někteří podle
vědomí posavádného o modle to Co
modložertvinu jedí a svědomí jejich jsouci
mdlé poskvrňuje se. 8. Pokrm ale nás
neodporoučí Bohu, nebo ani budeme-li
jísti, neoplyneme, ani nebudeme-li jísti,
nám se něčeho nedostávati bude. 9.
Hleďte ale, aby snad tato svoboda vaše
urážkou se nestala mdlým. 10. Nebo
někdo-li uzří majitele poznání v mo
dlárně stolovati, zdali svědomí jeho,
mdlé jsouc, nebude vzděláno k jedení
modložertvin? 11. I zahyne mdlec ve
svém poznání, bratr, pro kteréhož Kri
stus umřel. 12. Tak ale hřešíce proti
bratrům a urážejíce svědomí jejich mdlé,
proti Kristu hřešíte 13. Protož pokrm-li
pohoršuje bratra mého, nebudujísti masa
na věky, abych bratra svého nepohoršil.

Při obětěch pohanských tak jako při
židovských ne vezdy celé zvíře obětované
se na oltář dostávalo, nébrž díl z něhokně
zům, díl obětovatelům samým připadal. O
bětovatelé buď v modlárné buď doma z dílů
těch ustrájeli hostiny, k nimž příbuznésvoje,
z nichž někteří křesťané byli, zvali; aneb
také prodávali část masa toho modlám obě
tovaného na trhu veřejně, což i kněži s dí
lem sobě připadlým činili. [ nastala otázka,
mohou-li křesťané hostin modlám posvěce
ných se přiúčastniti, ode příbuzných pohanů
k nim pozváni jsouce, a mohou-li kupovati
maso dotčené, když se ku prodaji veřejně
vystavuje, Nestejně o tom Korinfané smý
šleli, někteří za věc nejetnou to kladli, svo
bodně zhola v tom si počínajíce. Jiní ale
všechno to za hřích vydávali, a to byli po
nejvíce Zidokřesťané, jenž jak Act. 15, 20.
povědíno, ze St. Z. již v ohavnost vzali věci
ty modlám obětované Ex. 34, 15., ač iz
pohanokřesťanů nejedni náhledu svého o bo
zích a bohyněch nehned zbýti mohli. I ot
vírá se Pavel o věcech těch, an dí: Ohle
dem modložertvin víme, že všickní poznání
máme, totiž všickni křesťané mají jistou míru
vědomostí, podle níž o věcech modlám obě
tovaných správně a právě mohou souditi.
Dí tedy apoštol, že již jim zanechal měřídka
při svém jich ve víře vyučování, aby sami
o věcech těch právě soudili. Dí vstckní po
znání máme, poněvadž mluví o křesťanech
všeobecně a říci chce, že kdo dokonale víru
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křesťanskou zná, také v té věci nemůže beze
známosti býti; ač ovšem, jak níže v. 7. 0
Korinťanech praví, někteří v té známosti po
zadu zůstali a ještě jiní jí ku pohoršení nad
užívali v. 9 Proto Pavel k oněm rozumá
řům hledě, jenžto žádného ohledu nebrali
na mdlé a slabé křesťany, všelijak svému po
znání průchod zjednávajíce, ihned mimocho
dem vkládá poznamenání svoje o poznání
vůbec, aby Korinťanům, jenžto sobě na zná
mosti a poznání věcí všecko zakládali, jistou
opolnu a bezpečné pravidlo naskytnul. Dí:
Poznání nadýmá, láska vzdělává. Poznání
totiž samo o sobě, nejsouc spojeno s láskou,
kterou jak Pavel v kap. 13. šířeji klade,
všechno vědění a poznání se spravovati má
ve svém užívání a upotřebování. Pouhé po
znání hledí k rozumu a na něm všechno za
věšuje a tudy vede ku pýše a duchovné 0
puchlosti a nadutosti. Nemíní ale ap., aby
chom poznání nepíleli, jak samovidno jest a
Aug. in ps. 130. vece: Jsou lidé, jenž usly
šíce, že pokorni býti mají, ponižují se aniž
chtějí se učiti, domnějíce se, žeby zpychli,
kdyby se něčemu naučili. Leč nemá člověk
srdce pozdvihati ku pýše, nébrž mysl pod
nášeti k nauce. Naopak ale láska vzdělává,
ana povaha její sebou nese, že sebe zapo
mínajíc o blaho bližního stará se Gal. 5,
6. a tudy všeho svého poznání ke spáse
jeho časné a věčné užívá. Láskou rozumí,
jak ze souvislosti na oce jest, lásku blížen
skou, jenž ale majíc pravou býti vezdy se S
láskou k Bohu pojiti musí, co pramenem a
východem svojím. A tudy s ní pokora sdru
žena jest, z ní šetrné se mdleci u víře Za
Cházení se vyvinuje,

Vysvětluje pak Pavel to, co o lásce a
„O poznání pravil, dílem z převrácenosti do
mnělého poznání, dílem z veliké hodnoty
lásky k Bohu. © první části vece: Faklt
někdo se domnívá, že poznal něco, ještě ne
poznal, jak sluší jemu poznati. Mluví o na
dutém člověku, jenž se pro poznání svoje
nadýmá a praví o něm, že domnívá se znáti,
skutečné znalosti nemaje. Dí to, ne jakoby
poznání nadutce nebylo poznáním, nébrž že
jsouc různo od lásky pravým poznáním není,
není takovým poznáním, jakým poznávati
sluší; jeho poznání nemá povahy křesťan
ského poznání do sebe, jest povrchno, polo
vičatno, licho, jednostranno, neužitečno. Slova
jak sluší poznati tedy postihají jednotu po
znání s láskou a vytýkají, že se poznalcovi
nedostává bytné povahy, není-li poznání jeho
s láskou spojeno, ano jenom to poznání, jenž
s láskou k Bohu a člověku se druží, pra
vým a přesným jest. K tomuto zápornému
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výroku, jímž nedostatek vytýká, přičiňuje
výpověď kladnou, jíž vystihá povahu pravého
poznání podle původu a půchodu, an praví:
Jestli však někdo miluje Boha, tem poznán
jest od něho. Očekávali bychom jiné věty,
že totiž řekne: Kdo Boha miluje, ten má
pravé poznání. Leč Pavel hlouběji a výšeji
se prostranuje a udává pramen pravého po
znání i pravé lásky a dí, že pravé poznání
stojí láskou k Bohu a spojeno jest s uzná
ním se strany Boží. Věta ona obižna jest
a ve slovech poznám jest od Boha zahrnuje
se věta: ten má náležité poznání. Poznání
Boží, o němž tu mluví, není nejetné a ne
činné, nébrž spojeno jest s působením se
strany Boží na člověka, kterýmž Bůh se člo
věku propůjčuje, milost svou mu poskytá, s
ním se druží a jeho spásu opatřuje, Z. 1, 6.
Gal. 4, 9. II. Tim. 2, 19. Poznání, láska a
život ve křesťanství nesmějí se různiti, nébrž
z Boží lásky pocházejíce a k ní vedouce
mají se co nejúžeji spojovati. Sv. Bernard
vece: Nechválí apoštol člověka vědoucího
mnohé věci, řádu-li vědy nezná a neví, za
jakým účelem věděti a poznávati potřebí.
Pořádek pravý jest, bychom napřed to znali,
co k spáse vede a účel pravý jest vzdělání
své neb bližního. Poznávají mnozí, aby znali,
a to všetečnost jest, jiní aby sami znáni byli
a to marnost jest, jiní by poznáním kupčili, a
to zištnost jest, jiní aby vzdělávali, a to lá
ska jest. Méně vhodně vykládají slovo po
znam jest, jakoby značilo: vyučen jest, a což
ještě jest výkladů nedopadných.

S tím Pavel zavírá vstavku svou 0 po
vaze poznání a vrací se k té, o níž jednati
počal, otázce o modložertvinách. Přivěšujíc
řeč svou k v. 1. vece: O jedení tedy modlo
žertvin víme, že nic není modla na světě. M.
tedy čte vulg, pak; leč lepší jest čtení ř. a
částice pak není odporovací, nébrž přechodná.
Nie čili ničím není modla, to jest představě
pohanské o modlách co bytných jestotách
nic neodpovídá ve skutečnosti, není žádných
model či jak text řecký čte, žádné modly
ve světě. Nechce Pavel říci, že holou ni
cotou jest modla, nébrž modla t. j. bůh jak
st ho pohan v mysli tvoří, nebytuje a není
tedy Jupitera, Apolla a j. takového, jakým
obraznost lidská jej vytvořila. Že se jiné
bytosti pod bohy a bohyněmi domnělými
skutečně ukrývají, bytosti zlé a protibožské,
sám níže 10, 20. praví. Žeale skutečně
žádných bohů a bohyní ve smyslu pohan
ském není, dovozuje a doličuje Pavel v. 5.
6. Nebo %jsou-li tak řečení bohové, buď na
nebi, buď na zemi, ješto jest bohů mnoho a
pánů mnoho, nám přece jest jediný Bůh.

I. Korint. VII, I—13, 0 užívání věcí modlám obětovaných.

Mluví apoštol podle domyslu pohanů, jenž
bohů a bohyní nesčíslné měly tlupy, je za
jestoty a bytosti skutečné kladouce. Klade
bohy a pány ohledem Deut. 10, 17., kdež
vece Písmo: Hospodin Bůh váš jest Bůh
bohů a Fán pánů. Drželi pohané o mno
ha nebeských a zemských, svrchovaných
a nižších bozích, a k zemským počítali
říčné, lesné, mořské bohy a bohyně. V
povědomí a v mysli pohanů božství ona by
tovala co skutečné osoby. Ale, klade apo
štol protivou a dovětou předešlého: Nám
(křesťanům) jest toliko jeden Bůh, Otec, z
něhož všecko jest a my v něho. Pro vědomí
křesťana jest jenom Bůh, anižtaké křesťan
uznati může v domnělých božstvích něčeho
božského. Z toho jde, že modložertviny
marny, ješitny a bezpředmětny jsou a jedení
jich jedce s ničím nesdružuje a nespojuje a
tudy nejetno a dovoleno jest. Na sněmu
jerusalémském Act. 15, 20. o tom sice usta
noveno bylo, aby se pohané zdržovali jedení
modložertvin; leč předpis ten dočasný a
podmínečný byl, vyšed jenom ze schýlení
se k židovským náhledům a měl ovšem ča
sem svojím svobodnějšímu náhledu ustoupiti.
O bezbytných a nejestotných modlách mluvě
apoštol slaviti neopomenul bytnost a pod
statu Jednoho pravého Boha v poměru jeho
k světu. Jeden Bůh, dí, Otec, z něhož všecko
a my v něho. Otcem jmenuje Boha, že dle
podstaty jest otcem Jesu Kristovým, dle
milosti a přísvojby Otcem naším, an nás v
Kristu za syny přijal Rom. 8, 15. Všechny
věci jdou z něho Co pramene a prapůvoda
Rom. 11, 36. a jdou k němu či v něho, na
lezají v Bohu účel svůj konečný, v Bohu
bytovati majíce, ač při tom osobnosti své ne
ztrácejíce; chce říci apoštol, že všickni kře
stané v Bohu spásy své hledati, k němu z
té duše se vinouti a účelům jeho sloužiti
mají. Slovem my neslyší vůbec lidstva, tím
méně veškerého tvorstva, nébrž křesťany,
jak z násl. viděti, kdež slovo my na jediné
lidi z Krista zrozené, t. j. křesťany potahuje.
Leč poněvadž člověk právě jenom co kře
sťan skrze Kr. poznává Boha a určení svoje,

řičiň Nám křesťanům jest jeden
Pán Ježíš Kr., skrze něhož všecko a myskrze
něho. Skrze Krista všecko stvořeno bylo a
v bytu se chová, aniž jsou mezi námi a mezi
Bohem mnozí světostrůjcové a božské byto
sti, jimiž by úradkové Boha Otce uskuteč
něni byli; nébrž prostředníkem a vykona
vatelem myšlének a rad Božích jest J. Kr.,
jenž tudy Stvořitelem a Vykupitelem naším
jsa jest i pánem, an všecko skrze něho stvo
řeno a my křesťané skrze něho obrozeni a
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bohovsyněni jsme byli. Ef. 2, 10. Gal. 6, 15.
Předložky ze, skrze, ve, právě tak se tu berou,
jak Rom. 11, 36. ze původ, ve účel, skrze
prostřednictví značí. Prostřednictví dvojí se
připisuje Kristu, jedno, jímž uvěcnil tvorčí
idey Otcovy, a to vytýká slovy a všecko
skrze něho a jimiž hledí ku prvnímu článku
věty předešlé, totižjeden Oťec, z něhož všecko.
Druhé prostřednictví Kristovo, odpovídajíc
druhému článku o Otci, totiž slovům: a my
v něho vystihuje se slovy a my skrze něho
a vytýká mravné skrze Krista obnovení, jímž
ono s Bohem sjednocení, o němž předešlo,
umožnéno jest.

Mluvil o tom, že křesťané co křesťané
vědí modly nic nebýti skutečného či žádných
model nebýti ve smyslu pohanů. Ale ač
věděti to měli všickni, jednak v skutečnosti
věc jináče se měla a Pavel touží: Ale ne
ve všech jest poznání to; nébrž někteří podle
vědomí posavadného o modle to jako modlo
žertvinu jedí. Někteří pohané stavše se kře
sťany nevyzuli se docela z náhledu dříve
obvyklého a jako k duši přirostlého, že v
modlách nic bytedlného se nenalezá a že
tudy, jak apoštol přimysliti velí, člověk jedě
maso těch obětí v žádné obecenství s mo
dlami a s dávnými oněmi bohy nevchází.
Malí mezi křesťany nepovznesše se dosud k
tomu přesvědčení, nébrž lípějíce posud na
představě té, jakoby modly skutečnými by
tostmi byly, jedí maso z obětí modlám obě
tovaných co modložertvinu či co modloobě
tovaninu, t.j. představují sobě při jedění,
že se maso to od jiného různí, že skutečně
bytedlné modle obětováno jest, a tudy že
se beze hříchu ho požívati nesmí. V tom
přesvědčení či vědomí ale jedí-li za příkla
dem jiných slabci a mdleci oni, svědomíje
jich mdlým jsouc se poskvrňuje. Mdlým jest
svědomí jejich, nebo kdyby silným bylo, tedy
by se bylo již vazby oné a bludného ná
hledu o modlách oprostilo; poskvrňuje se,
poněvadž člověk ten proti vlastnímu pře
svědčení jedná, a nebyl by se poskvrňoval,
kdyby svědomí jeho sesílevšť bylo blud onen
o modlách z útroby svojí vyvrhlo. Dříve
bylo svědomí jeho slabo a mdlo, napotom
jest pokáleno a poskvrněno. Ostatně ze slova
dosavádného vědomí patrno, že apoštol pro
hlédá ku pohanokřesťanům, ne však k žido
křesťanům, an mluvío takových lidech, jenžto
dosud nemohli zbýti předešlých náhledů svo
jich, ač ovšem i o Zidech totéž jistiti dá se.

Bez mála ti, jenž dostihli ku poznání
onomu, žádných model nebýti ve smyslu do
tčeném, zastírali se při svém bezohledném
a S pohoršením mdleců spojeném počínání

výmluvou tou, že ovšem sluší, aby svobod
nému náhledu v životě průchod spůsobili.
Pavel takovému vývodku vestříc vychází a
ukazuje, že ač jedení to jest ohledem Boha
nejetno a jednostejno, přece ohledně bližního
nebezpečno býti může a že tedy ovšem zře
tel se bráti musí na mdlece a slabce. Jádďlo
ale nás neporoučí u Boha, neuvzácňuje nás,
aniž jime-li, získáme a nejime-lt, ztrácíme, 10
tiž v očích Božích nám jeděním aneb neje
děním ani přednosti a nedostatku se nedo
stává, ani k výhodě ani k ujmě nám není;
a tudy můžeme a máme v té věci k slab
cům prohlédati. Což ovšem býti by nesmělo,
kdyby nám jedění ono u Boha přednost, ne
jedění ujmu přinášelo. Z toho již právem
odvětuje výstrahu svoji: Hleďte pak, aby
svobodenství vaše nebylo urážkou pro mdlece,
aby tím neklesali ve proviny a nebrali od
tud pohoršení a nečinili toho, co se protiví
jejich přesvědčení. Nedí, aby vaše poznání
neb vaše dokonalost a síla, nébrž vaše svo
boda nebyla k urážce, čím naskýtá, že 0
všetečnosti a přívazčivosti jejich poněkud
myslil a učí, že an dovoluje se ve svobo
denství si jisté meze položiti, ano jeho se
docela odříci, ovšem to učiniti mají, kdyby
užití jeho s nedobrým pro mravy bližního
následkem spojeno bylo. R. 14, 13.

K dolíčení výstrahy své vystavuje apo
štol případ takový, jejžto především zame
ziti volil. Mezi svobodci či svobodomysleci
v Korintě někteří také při hostinách obět
ných, jenž často ve svatyněch pohanských,
v modlárnách se dály, přítomnu býti se ne
ostýchali, ve svém svobodenství za pouhé
nejetné hostiny je pokládajíce, ale tím právě
urážku slabcům kladouce a k velikému po
kušení jim sloužíce. Nebo, dí“ap., někdo-li
uzří majitele poznání v modlárně stoliti,
zdali svědomí jeho mdlé jsouc nebude vzdě
láno k jedení modložertvin? Dí někdoa roz
umí jím slabce, pro něhož ono svobodné
sobě počínání a při pohanských hostinách
se nalezání tím nebezpečnějším pohoršením
bylo, poněvadž svobodomyslec jím nějakou
duchovnou nadvládu a vrchmocnost projevo
val, jíž uniknouti chtěje mdlec ze ctižádosti
proti hlasu svědomí svého činil. Dí vadě
láno bude k jedení modložertvin, nějaké 1ro
nie a protiznačnosti užívaje a slovo to bera
k vynoření zlého, ač jindy jenom se k vy
jádření dobra upotřebuje. (Ovšem pak není
to vzdělání, nébrž rozhroucení a podvrácení.
A tudy dí dále ap.: A zahyne mdlec vetvém
poznání. Vytýká hrozné následky bezohled
ného svobody užívání. Zahynutím se ztráta

v“ ?
věčného blahoslavenství míní a smyslí apo
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štol, že pohoršením od svobodců daným ne
bezpečí mdlecům nastává o spásu věčnou
připravenu býti. Zahyne aneb jak ř. t. čte
hyne ve tvém poznání; poznání jest oborem,
v němž na něho záhuba tvou vlastní vinou
připadá. Pro stížení důvodu přidává apo
štol: bratr, pro nějžto Kr. umřel. Bratrem
tvým jest a ty zhola o něj nedbáš a si zá
huby jeho věčné nevšímáš; Kr. Pán tvůj za
něho umřel, smrt ohavnou na kříži pro spásu
jeho podstoupil a ty kazíš blažené následky
smrti té, a ani svobodenství svého na uzdu
pojíti nechceš, ač sama ta svoboda tak zne
užívaná jest darem Božím. Tímto ale spů
sobem, dokládá Pavel, hřešíce proti bratrům
a urážejíce svědomí mdlé jejich, proti Kristu
hřéšíte. Urážeti svědomí jest toli co poskvr
ňovati je v. 7. a vyličuje krutost počínání
dotčeného. Mdlého svědomí náleží šetřiti,
ne ale urážeti a jak řecký text dí, ubíjeti a
tepati je pohoršením co nějakou břitkou
zbrojí. Proti Kristu hřešíte, poněvadž co se
nejmenšímu z bratrů děje, Kristovi se děje
Mt. 25, 40., poněvadž záhubá duše lidské
jest oloupení Krista o majetství a slávu
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a prohřešení se proti údům také na hlavu se
odlévá. |

Končí předešlé vyučování svoje všeo
becnou propovědí, kterou o sobě jistí, že
pro uvarování urážky a pohoršlivosti věčně
netoliko modložertvin se zdržovati, nébrž do
cela požívání masa všelikého odříci se hotov
jest; leč v jistění tom nalezá se napomínka
pro veškery čtenáře. Proto pokrm-li pohor
šuje bratra mého, nebudu jistí masa navěky,
abych bratra svéhonepohoršil. Pohoršil bych
ho ale, kdyby se domníval, že maso, jež jím,
jest maso z modložertvin. Otvírá úmysly
obětovného a hrdinného i laskavého srdce
svého, jemuž nic není tak těžko a draho,
aby se toho pro uvarování. všeho pohoršení
odvážiti neměl. Tak učí příkladem, jak to
na dobrého učitele připadá. Dí na věky, ne
toliko dva, tři dni, týdne, měsíce, roky, nébrž
po veškeren život svůj sebe prodlenější.
Nedí: abych nezahubil bratra, nébrž abych
nepohoršil. Ze ale skutečné hotov jest všech
výhod a pohod svojich se vzdáti, aby spáse
lidí ujma se nedála, toho dokazujez vlastního
života v násl. hlavě.

Hlava IX.

Apoštol pokračuje v napomínání odříkati se
práva svého z lásky blíženské a sice
1—14. vytýká práva, jenž jemu co apo
štolu přináležejí, napotom 15—23. uka
zuje, že všechněch práv oněch se vzdal
pro výhodnější kázaní evangelia, Fosléz
24—-27. napomíná ku podobnému prá
vům odvolení příkladem zápasníků na
okovech.

1. Nějsem svoboden? Nejsem apo
štolem ? Nespatřil-li jsem Krista Ježíše
Pána našeho? Nejste-liž dílem mojím
vy v Pánu? 2. A jiným-li nejsem apo
štolem, leč přece vám jsem; nebo pe
četí apoštolství mého vy jste v Pánu.
3. Moje obrana u těch, jenž se mne
dotazují, toto jest. 4. Zdali nemáme
moci jísti a píti? 5. Zdali nemáme
moci ženy sestry s sebou voditi, jakož
1 ostatní apoštolé a bratří Páně a Ké
fas? 6. Čili já sám a Barnabáš ne
máme moci toto činiti? 7. Kdo vojuje
kdy na svůj plat? Kdo sází vinici a
z plodu jejího nejí? Kdo pase stádo a

ode mléka stáda nejí? 8. Zda podle
člověka to mluvím, čilt také zákon toho
nepraví? 9. Nebo psáno jest v záko
ně Mojžíšově; Nezavážeš huby volu mlá
tícímu: Zdali o voly pečuje Bůh? 10.
Čili pro nás ovšem to praví? Pro nás
zajisté to napsáno bylo, že má v na
ději oráč orati a mlátitel v naději, že
se plodu přiúčastní? 11. Jestli jsme
my vám věci duchovné rozseli, jest cos
velikého, my-li vaše tělesné věci žne
me? 12. Jiní-li práva na vás účastni
jsou, proč ne raději my? Avšak neu
žili jsme toho práva, nébrž všeckosná
šíme, abychom nějaké závady nedali
evangeliu Kristovu. 13. Nevíte, že kdo
ve svatyni pracují, ze svatyně jedí, a
kdo oltáři přisluhují, s oltářem se dělí?
14. Tak i Pán nařídil těm, kdož evan
gelium zvěstují, z evangelia žíti.

Pravil Pavel o sobě, že hotov jest pro
ušetření bratrovi pohoršení masa se navždy
odříci, tím příklad dávaje, aby Korinfanů po
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vzbudil ku braní ohledu na jiné a k vystří
hání se všelikého urážení duchovného. Po
kračuje v tom dále a probírá. ty výhody,
jichž lišiti se a postrádati se rozhodlal. Ctve
rou otázkou napřed odkazuje důrazně na dů:
stojenství svoje apoštolské co základ apo
štolského práva, ve kterých otázkách stup
ňovaně sobě vede. Nejsem svoboden ? vece
t. j. neodvislým od žádného člověka co se
důstojenství a práva týká. Nejsemapoštolem?
stejnoplodným a rovnorodým sapoštoly star
šími, jenž za života Páně v těle na zemi vy
voleni byli. Těmi otázkaminamítá, že ovšem
nemusel a přinucen nebyl činiti co 8, 19.
praví a vzdávati se práva svého, bez ohledu
na jiné svobody svojí užívati. Že ale stejno
rodým byl apoštolem, dovodí slovy: nespa
třib-lnžjsem Krista Ježíše Pána našeho ?Těmi
slovy se táhne ku povolání svému na apo
štolství bezprostředně ode Krista vyšlému
Act. 9, 3. nn. a k častokráte opakovaným
viděním, v nichž se mu Pán ukázal Act.18,
9; 22, 17.; 1. Cor. 12, 1. nn. Byl bezpro
středně od samého Krista oslaveného povo
lán; ovšem ale není méně vzácno od Krista
oslaveného, než od Krista na zemi putujícího
povolánu býti. Nedobře někteří spatření Kri
sta od apoštola rozuměli výlučně toliko 0
tom, jenž se událo při povolání jeho na 0
poštolství; raději veškera vidění Páně slyšeti
se mají, poněvadž se mu veškera jakožto a
poštolu stala a apoštolství jeho vezdy nanovo
potvrzovala. Třemi otázkami témi vůbec pro
nešenými cestu si protírá ke čtvrté otázce,
v níž důstojenství svoje ohledem čtenářů vyjevuje.© Nejste-lidílemmojímvyvPánu?
Dílem v Pánu rozumí obráceníjejich ku Pánu,
ku Kristu a založení církve křesťanské v Ko
rintě, jímžto co makavým a nezvratným dů
kazem povolání svého apoštolského dovedl.
Předložka ve v slově v Pánu vytýká obor, v
němž dílem apoštolovým Korinftané byli, ve
víře v Krista; nebo mimo obor ten Korin
tané dílem jeho nebyli. Leč při slovech vy

Jste dílem mojím v P. tanulo Pavlovi na mysli,
že nejedni mezi Židokřesťany ho za apoštola
uznati nechtěli. A tudy dokládá: ač jiným
nejsem apoštolem, vám ale přece jsem. Dativ
Jiným a vám není dativem výhody, nébrž da
tivem úsudku jak 8, 6. nn. Chceříci: Jiní-li
mne neuznávají za apoštola, mne se cizíce a
proti mně se nepřátelsky stavíce, vy Korin
tané toho učiniti nemůžete, aniž mně důsto
jenství apoštolského můžete odpírati. Nebo —
tím dokazuje výpovědi své — pečetí apoštol
ství mého vy jste v Pánu. Jako se pečetí
list potvrzuje, tak bytováním církve Korint
ské a obrácením Korinftanů se potvrzuje a
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poštolství Pavlovo. Dokládá opět v Fánu, po
něvadž mimo křesťanství nebyli Korinťané pe
četí pro apoštolství Pavlovo. Jak mnoho si
na té pečeti, na tom posléze uvedeném dů
kazu apoštolství zakládá, to vytýká slovy:
Moje obrana u těch, jenž semne dotazují, mne
ohledují, na mne se doptávají, důstojenství
moje apoštolské v pochybnost berouce a tudy
otázkami se na mnedobývajíce, tatojest, totiž
ta událost, že vy pečetíjste apoštolství mého,
jak již povědíno. Slova řecká úzodoví« obrana
a dvaxzolvovyšetřovati, ohledovati jsou slova
právnická a v ř. t. ještě slova ur mojea ně
mne stejným zvukem svojím zvláštní důraz
řeči přidávají.

Mimochodem obrany apoštolství svého
dotknuv vrací se ku pojednání začatému o
výhodách, jichž se ve prospěch evangelia od
četl. A tu dí otazně: Zdali nemáme mocíjéstíapítí?© Nemluvíoprávunedržetiroz
dílu židovského mezi pokrmy dovolenými a
nedovolenými, aniž mluví o svobodě modlo
žertvin požívati, nébrž jak z v. 6. jde, mluví
o právu jísti a píti na útraty obcí či církví,
kterým káže a které na víru obrátil. Toho
práva se vzdal apoštol, vlastníma rukamavý
živy si dobývaje. S tím právem spojeno bylo
i právo ženu sestru s sebou vodití a ovšem od
církví jí výživy žádati. Sestrou serozumí kře
sťanka, jak samovidno jest; ženou se neroz
umí manželka, nébrž vůbec ženština, kteráž
apoštolů mezi Zidy kážících následovala, jak
druhdy některé bohabojné ženy Pánu na ce
stách jeho ze statku svého sloužily. Luk. 8,
3. Byly to ženy staršího věku, ponejvíce
vdovy 1. Tim 5,9., jenž ověcitělesné na př.
prádlo, jídlo atd. pečovaly, aby péče apo
štolů se docelajenom k věcemnebeským nésti
mohla. Takovou byla Féba, o níž Rom. 10,
1. Ze pak ženou se nábožná žena vůbec míní
a nikolivěk manželka,jde již ze slova, jež napřed
klade sestra, jenž hlavitý pojem vytýká a
vystíhá vlastnost, v jaké ženská nějaká apo
štola doprovázeti mohla, totiž co sestra čico
křesťanka. Pavel jsa neženat 7, 7. nemohltu
mluviti o nějakém právu s manželkou, jížto
zhola neměl a nemíti připovídal, na cestách
evangelických obcházeti. Jiní apoštolé sice
byli na,mnoze ženati, leč Mt. 19, 27.29. vi
děti, že se pro evangelium i těch manželek
odřekli, a ovšem tedy na cestách svojich jich
s sebou nebrávali. Slovo pak žena se přidává
od apoštola kslovu sestra, aby se sestrou ne
myslila býti sestra tělesná. Vyčítaje P. dále
apoštoly, bratry P., Kéfa opět vede si po
stupmo. Apostoly rozumí ty, jenž se jmenem
tím v užším smyslu slyší. Mezi těmi apoštoly
nalezali se také dratří Půně t. j. příbuzenci
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jeho Mt. 13, 55., jmenovitě Jakob, syn Alféa
a Marie, sestry Marie, máteře Ježíšovy a Ju
das bratr jeho (Jud. 1.) slují bratry Páně,
a ti k důstojenství apoštolskému také nějakou

větší vážnost nějakou měli než jiní apoštolé,
jenž se příbuzenstvím Páně honositi nemohli.
Gal. 1, 19. Odkazuje tedy P. na bratry Páně,
poněvadž dva z nich apoštolé byli, a Jakob
ozvláštní vážnost v církvi měl a tudy znich
příkladu důvodění jeho větší váha přirostala.
Největší ale váhu klade na Kéfu, Petra, co
prvoapoštola a hlavu církve, jenž tudy nej
větší v církvi vážnosti požíval a jehož pří
klad tudy nejvíc ceny měl v církvi a ovšem
nad to ještě více v Korintské, kdež zvláštní
strana se po jmenu jeho jmenovala. Práva
toho, o němž řeč vede, dokazuje z opaku,an
vece: Čilt já sám a Barnabáš nemámepráva
to činiti? Má-li u nás výjimka se díti a ne
máme-li užívati právasvého a útrat pro cestu
a výživu od obcí žádati? Text řecký čte:
Čili jenom já a Barnabáš nemámepráva nepracovati?© atudyvlastnípracívýživusi
obstarávati? Z Act.18,3. a j. víme, že apo
štol Pavel byl stanařem a sobě výživu vlast
níma rukama vydělával, výdělkem svým také
jiné spolupracovníky v evangeliu udržujíc. O
Barnabášovi viz Act. 4, 30. Byl spoludělník
Pavlův v evangeliu a jak odtud vysvítá, vla
stníma rukama podobně jak Pavel se živil,
ač neví se, jakým řemeslem se zaměstnával.
Ovšem ale to známo bylo Korinfanům, jakož
1 zdá se, že Barnabáš v Korintě aspoň za
krátký čas pobyl.

Již ale práva svého výživy žádati od
církví dokazuje obšírněji, nejprv bera důvody
z obdoby trojí obyčejného života, nápotom
důkaz z písma vodě. Kdož slouží na vojně na
svůj peníz kdy? Kdo štěpuje vinici a z plo
du jejího nejí? Kdo pase stádo a ode mléka
stáda nejí? V r. t. čte seploďu místo zplodu,
čímž se toliko představa, ne však smysl mění.
Podobně užívá obdoby 2. Tim. Z, 4. nn.
Vojín, vinař, pastýř sličně přiléhají k vyzna
čení náčelníka církve a vytýkají z rozličných
stran, čím má podřízencům býti. Vojíny, vi
naři a pastýři jsou i nástupcové a náměst
kové apoštolů, an bojují proti vidomýma ne
vidomým nepřátelům církve a spásy lidské,
s nadsazením vlastního života, vinici Páně
Mt. 20, 1. s velikou péčí obdělávají a nad
stádem Páně Jo. 10, 12. bedlivou stráž drží.
Leč, vece sv. Zlatoúst, žádají se tu věcitoliko
potřebné, přísně spravedlivé ve skromnosti
všeliké, Nebo nedí apoštol: Kdož slouží na
vojně a nezbohatne? Kdo sází vinici a ne
sklidí zlata? Kdo střeží stáda a nehledí zi
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sku z prodaje jehňat? Ostatně vědomo, že
mzdou pasců na východě bývá přečasto podíl
ze mléka od stáda. Leč aby důvodu z pří
kladu ze života vzatého potvrdil a povýšil,
ukazuje z písma, že právo to žádati mzdy
za vykonané dílo od Boha se uznává. Zda
podle člověka to mluvím? čili toho také zákon
nepravi? Podle člověka značí podle úsudku,
podle pravidla pouze lidského, s nímžby zá
kon B. nesouhlasil. Rom. 3, 5. Gal. 3, 15.
Rčení podle člověka stojí naproti zákonu B.,
a místo, k němužto tu zří a jež doslovně u
vádí, vzato jest z Deut. 24,4, nezavážeš hubyvolumláťícímu!© Mluvípodleobyčeje,když
voli obilí vyšlapují aneb tříby či smyky vy
tírají a vymínají, semo tam je po obilí vle
kouce a táhnouce. Ješ. 28, 28. Smysl nej
blíže jde, aby se volům nedávalo náhubků a
huby se jim nezavazovaly, což se u pohanů
zhusta dělo, nébrž aby náhubků prosti obilí
tříbili a také sám vůl mohl užíti jako mzdy
nějaké ze své práce. Nezavážeš dí ve futuru
m. imperativu, jak vpísmě zhusta, jakoby řekl
B.: očekávám já Pán tvůj od tebe co služe
bníka svého, viz Mt. 1, 21. Ale tím vlídným
pro dobytek předpisem není ještě celý smysl
místa toho vyčerpán a vyvážen, nébrž Duch
B. pod písmenem předpisu toho jinou ještě
pravdu skryl, jenž se tedy tam ve slovech
oněch pod halenou litery utajena chová a
smyslem tajemným se vynořuje a vyjádřuje.
Vyváděje smysl onen utajený apoštol najevotážese:© Zdďa0volypečujeBůh?Čilipro
nás to ovšempraví? Pro nás zajisténapsáno
to bylo. Popírá ne na prosto, nébrž potažitě
a podmínečně, jak v písmě nejednou se děje
1, 17, ajj., kdež se popírá věc,která vlastně
se upožaduje a za jinou vzadu co méně dů
ležitá klade. Spravedlivý, dí písmo Prov. 12,
10. milostiv jest k svému dobytku a ovšem
tedy Bůh, jenž Z. 146, 9. dává dobytku po
travu ba i těm krkavčatům, jenž volají k němu.
Chce tedy říci: Ne tak, ne pouze, ne hla
vitě o voly Bůh se stará, a slovy těmi ne k
jediným volům prohlédá, nébrž jakož Bůh
při všech o dobytku daných zákonech ku člo
věku prohlídal, jimi citjeho ujemnujíc, mravy
upravujíc a druhdy pod literou zákonů oněch
vyšší záměr spolu ukrývaje; tak se i tuto
dálo. Více ještě pro nás než pro opatření
volů se to stalo. Pro nás día rozumí slovem
tím učitele nového Zákona a dí ovšem svo
lení, shodnost a jenomyslnost u čtenářůvtom
zhola předpokládaje a žádného odporu se ne
obávaje; při slově praví z před. se přimy
sliti musí Bůh. Cástice že po slově napsáno
bylo (v ř. 0x, vulg. guoniam) jest výkladna
— nevhodně druhdy se za dovozovací brala
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— vykládá a vyvinuje utajený, allegorický
obsah místa onoho zákonového: že totiž v na
ději má oráč orati a mlátitel v naději, že se
přiúčastní plodů čí jak ř. t. kratčeji čte a prá
věji: v naději účastenství, která f. sl. vulgata
vyložila. Oráčem a mlatcem rozumí apoštoly
a vůbec evangelické učitele a tím jmenem je
jmenuje, poněvadž o mlatbě a. obilí řeč jest.
Dvojím obrazem představuje účinlivost uči
telů, pro lepší vytknutí obrazného mluvenía
chce říci, že učitel stojí k úřadu svému v
naději vzetí odtad požitků; tu nauku, vece
Zlatoúst, volá huba nezavázaná vola mlátí
cího. Hlavitý důraz klade se na slova v naději
či na naději, na ní se stanově, k ní prozíraje.

Obrací ty právě pověděné věci na sebe
a.učitele vůbec, spolu nový toho práva důvod
uváděje a vede důvod od většího k menšímu.
Jestli jsme my vám duchovné věcí rozseli,jest
cos velikého, když my vaše pleťské věcižneme?
či jak v ř. t. kdybychom my v pleťských,tě
lesných věcech žali? Učí, že větší věci ob
držují než dávají a pro důraz klade slova
my, vaše a my vám vedle sebe. Duchovním:
věcmi rozumí Rom. 15, 27. evangelium a víru
a jenž s vírou tou spojeny jsou dary a mi
losti Boží; pleťskými či tělesnými věcmi slyší
ty, jenž k nižšímu oboru života připadají,
strava, oděv, peníze a jiné věci k udrženíži
vota tělesného potřebné. Sloužilo to ku po
koření Korinťanů a těch, jenž pro dávání u
čitelům časných věcí pýchali.

Leč poněvadž Korinťané učitelům, jenž
u nich byli, na mnoze tělesnou pomocí se pro
půjčovali, tudy apoštol se toho tím více pro
sebe dovolává, příkladu toho co nového dů
vodu užívati a žádáti pomoci tělesné od téch,
jimž kdo káže. iní-l? práva vašeho se pří
účastnili, proč ne raději my? Opět od men
šího k většímu pokračuje a rozumí právem
vaším předmětně právo, moc, velení nad vámi.
Vymáhá toho souvislost, a na bezcestí jsou,
kdo podmětně slovo vase berou. Jiní užili
práva svého nad vámi, žádajíce a obdržujíce
výživu od vás; my pak — a rozumí sebe
přede všemi — mnohem více a spíše jsme
mohli toho práva užíti, ješto větší o vaše
spasení zásluhu máme a více jsme při vás
se pachtili a se namáhali. Zlatoúst jinými
rozumí lichoučitele; leč není příčiny obme
zovati a ohráněti slova toho, jenž vůbec o
učitelech jiných mluví. Ač ale Pavel měl ta
kové právo a ho ovšem mnohemspíše a sluš
něji než jiní užíti mohl, přece, dí, ale neuži
li jsme toho práva, nébrž všechno snášíme, a
bychom nějaké závady nedali evangeliu Kri
stovu. Všeho k nim a nadnimi práva se vzdal
a raději všechno snáší, práce, trudy, nebez
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pečí, příkoří, strasti, nouzi, lišby atd., čemu
všemu se podrobiti musel nemaje podpory vý
živné od jiných. Učel při tom líšení-se a ne
užívání práva svého vytýká P. slovy: abychom
závady nedali evangeliu,aby nezavaloval žádné
překážky v obrácení se na víru křesťanskou,
což by se bylo mohlo přihoditi, kdyby žá
daje výživy byl dal podezření, jakoby evan
gelium pro zisk a tělesný užitek a apoštol
ský úřad za těžbu, řemeslo a průmysl pova
žoval, spolu chudé obtěžujíc a mezi bohatci
skrbce urážeje. Naopak nezištnost apoštolova
mnoho prospěla k rozšíření evangelia, ano
tím se jasně zračilo, že jenom o spásu lid
ských duší jde jemu. 1. Cor. 12, 14.

Ku konci ještě dva důvody práva, vý
živy žádati od vyučencův, vzaté ze příkladů
kněží Star. Z. a ze samého výroku Krista
Pána uvádí. O prvních vece: Neváte-li, že
kdo ve svatyní pracují, ze svatynějedí, akdooltářipřisluhují,soltářemsedělí?© Dvojím
opisem vyličuje kněze; jedním všeobecným:
kdo ve svatynt pracují či jak lépe ač v týž
smysl čte t. ř., kdo to, co k službě B. patří,
kdo posvátné, svaté věci vzdělávají či 0 sva
tých, posvátných věcech pracují t.j.jejichžto
práce záleží v obstarávání služeb B. Opisem
tím všeobecným zahrnuje i levíty nekněze;
druhým ale zvláštním opisem zříjiž k samým
knězům, an vece: Kdo oltáři přisluhují či
přísedí, prístojí. Dvojí opis přičiňujepro lepší
vytknutí věci a pro výstih obdoby skřesťan
skými učiteli, o nichž ihned potom v. 14.
mluví. Mohli by se ovšem také, jak slova
znějí, slyšeti spolu kněži pohanští, jak tomu
někteří vykladači chtějí ; leč Pavel sotva po
hanské chrámy svatyněmi a věci v nich ko
nané svatými či posvátnými nazýval a Ta
ději toliko na posvátníky a svatyně Star. Z.
myslí a čtenářům věci ty ovšem známy byly,
ješto při vyučování u víře na ně často se
ohled bráti musel a věci St. Z. spolu podo
biznami věcí novozákonných byly. Ješto o
knězech a oltáři mluví, při tom k Nového
Zákona věcem problédaje a osobám, ovšem
musíme předpokládati, že i v. N. Z. kněž
ství a oltář těmi slovy namítá. Dí: dělí s
oltářem, podil s oltářem berou, ješto díl oběti
připadal na oltář, díl knězům se dával, tak
že se kněži s oltářem o obětidělili vespolek.
Num. 18, 9. n. Lev. 6, 3. Deut. 18, 1. 3.
Druhý ještě důvod přitáčí ze slov Páně, an
dí: Tak t Pán přikázal těm,kdož evangelium
hlásají, z evangelia žíti. Pánem rozumí Krista
a táhne se kvýrokům Páně L. 10, 8. Mt. 10,
10. V témže domě zůstávejte jedice a půjíce,
což u michjest; nebo hoden jest dělník mady
svojí,
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Provedev důkazy o právu výživy žádati
od církví obrací se k tomu, čeho již byl
dotekl 12. verš a mluví o vzdání se práva
toho. Dí:

15. Já však ničeho toho neužil jsem.
Nepsal jsem ale toho, aby se takto dálo
na mně; nebo záhodno jest mně raději
umříti, než aby chloubu moji někdo zni
čil. 16. Nebo hlásám-li evangelium,není
mi chloubou, nutnost zajisté na mne na
léhá, nebo běda mně, kdybych nehlásal.
17. Jestli zajisté dobrovolně to dělám,
odplatu mám, pakli bezděky, správa mně
svěřena jest. 18. Jaká jest tedy odplata
má? — abych evangelium hlásaje bez
útratným učinil evangelium. 19. Nebo
neodvislým jsa ode všech, všechněmjsem
se přikázal, abych více lidízískal, 20.
a stal jsem se Židům jak Zidem, abych
Židy získal. 21. Těm, jenž pod zákonem
jsou, jako bych pod zákonem byl —
ačkoli sám nejsa pod zákonem — abych
ty, co pod zákonem, byli, získal. Těm,
co bez zákona byli, jako bych bez zá
kona byl — ač bez zákona Božího nejsa,
nébrž v zákoně jsa Kristově — abych
získal ty, co bez zákona byli. 2%. Stal
jsem se slabcům slabcem, abych slabce
získal; všechněm vším stal jsem se, abych
všecky učinil spaseny. 23. Všechno ale
činím pro evangelium, abych spoluúčast
níkem jeho stal se.

Staví tuto proti právům svým odříkání
se a lišení se jich a z plurálu v singulár pře
cházeje o své vlastní osobě mluví. Práva
hájiti povinnost jest, ač člověk by se ho 0
ujmě, o nezištnosti, o šlechetnosti a sebezá
poru lišiti a vzdáti volil. Vic ale toho neužil
jsem, totiž toho práva svého žádati výživy,
obydlí, oděvu, potravy atd. pro sebe a druž
stvo. Leč aby se nezdálo, že zatímzáměrem
předkládá tak důrazně to právo svoje, by Ko
rintany vzbudil, jemu se budoucně v dotče
ných službách propůjčovati, povídá dále zhola
takovým důmyslům odpíraje: Nepsal jsem
toho právě nyní ve předešlých řádcích, aby
se tak dálo, abyste již napotom všelikou hmot
nou pomocí se mně propůjčovali. „Takmálo
toho na mysli mám, že záhoďno m? raději jest
umříti, než aby někdo slávy či chloudu tu mou

Í. Korint. IX, I5—23. Pavel práv svojich vzdal se pro evangeliuti.

vypráznil. Tak čte vulgáta; ř. t. nesnadné
má čtení, ač smysl jeho týž jest, an vazba
jenom nesnázi činí: Chlouby mé mí nikdo zní
čití nemá. Úhlouba či sláva jeho byla,že bez
přijímání od jiných výživy evangelium hlásal
a byla by zničena či vyprázněna chlouba ta,
kdyby ho byl někdo k tomu přiměl, aby té
zásady se odřekl. Pracoval raději a vlastníma
rukama sobě a spolutovaryšům svojim vý
živu opatřoval a tak dvojím činem Pánu slou
žil, raději umříti chtěje, než aby spůsobu toho,
té dvojí pro Pána služby vzdal se. Takto či
ml bez mála, aby Bohu ze odevděčil za
ozvláštní své k apoštolství povolání, nápotom
na odkání se a odčinění svého církve proná
sledování; ač ovšem nic o těch důvodech
podmětných nepovídá, ku předmětné jen pro
hlídaje pohnutce a udávaje v následujícím
příčinu, pro kterou chloubu tu svou zachovati
hodlá. Nebo, dí, hlásám-l? evangelium, nené
mí chloubou; pouhé hlásání a kázaní nemůže
mu, vece, býti předmětem, jímž by chlubiti
se a slávy hledati mohl. Příčina toho jest,
že nutnost na něho naléhá či položena jest,
že totiž hlásání evangelia nezbytnou a ne
vyhnutnou povinností jeho jest. Pán Mt. 28,
18. apoštolům všechněm přikázal hlásati, leč
Pavel má na mysli, že mu Pán Act. 22, 14.
9, 15. zvláště byl velel hlásati evangelium a
jméno Jeho nositi před králi a velmoži země.
Hlásaje evangelium činil povinnost svou a
musel volati dle slov Páně L. 17, 10. služe
bníkem neužitečným jsem, což jsem povinen byl
činiti, učímjsem. Ale naopak kdyby nebyl
dostál ku povinnosti své, byl by musel pod
niknouti co Fán L. 12, 47. dí, žesluha, jenž
zná vůli Pána svého a neučiní podle ní, mno
hými ranami bič bude. Tudy vece nyní apo
štol: nebo běda mně, kdybych evangelium ne
hlásal, trestům a pokutám velikým bych pod
léhal, jakým podlehl neužitečný sluha, jenž
hřívnu sobě svěřenou zakopal, Mt. 25, 30.,
jenž do temností vněšných vřícen byl.

To nyní apoštol dále vysvětluje proti
kladnými větami, an dí: Jestli zajisté do
brovolně to dělám, odplatu mám, pakli bez
děky, správa mně svěřena jest. Dobrovolně a,
bezděky stojí vespolek ve protikladě a ne
značí rád a nerad, s oblibou a odporem, jak
někteří slova ta vykládají, nébrž znamenají
dobrovolně a nedobrovolně, od sebe a po
velení, vlastním rozhodem a cizým uložením.
Odplaty, vece apoštol, mám se nadíti jenom,
kdybych nejsa zavázán a povinen 0 vlastní
ujmě a dobré vůli nejsa nucen ťo dělal t. j.
evangelium kázal: pakli povinnost ta jemu
uložena jest a správa svěřena, tedy není leč
správcem 4, 1., jenž cele jsa zadán a pod



. Korint. IX, I5—23. Pavel práv svojich vzdal se pro evangelium.

maněn pánu — správci zajisté otroci bývali
— nemůže více než co mu náleží činiti a
tudy mzdy sobě zasloužiti. Slova: Správa
mi svěřena jest mají pragmatický důraz a
musí se u nich přimysleti aniž odplaty mám,
jak již z protikladu ku prvnímu členu vy
svítá. Jiní vykládají: Hlásám-li evangelium
darmo, výživy a mzdy nebera, tedy mohu u
Boha zvláštní odplaty očekávati; hlásám-li
je mzdou zemskou přinucen, musím přece
hlásati, an to úřad můj přináší, ač při tom
mzdy a odměny očekávati nemoha. Leč výklad
ten se potýká proti mluvné užitbě, an axov
a čxw0sv ř. jazyku neznačí toli CO čmobos a
HLOPOTIXOG,

Z protikladné větý oné vyvodí Pavel,
co hned klade: Která jest tedy odměna má
či co jest tedy odměnou mou? Odpovídá:
Abych evangelium hlásaje, beznákladným učt
ml evangelum; abych hlásáním svojím učinil
evangelium něčím, což se žádnými pro pří
jemce útratami a se žádným nákladem spo
jeno není. Spojka abych tuto jak i jinde
Jan 4, 34. 15, 8. Mt. 18, 7. Luc. 1, 2. za
stává místo infinitivu: Učinění evangelia věcí
bezútratnou při hlásání, to jest odplatou pro
mne. Vzdání a odříkání se práva, výživy
ode svěřenců žádati bylo nadbytečným dílem
apoštola, jímž sobě u Boha zvláštní odplaty
zasloužil, k takovému podniku zavázán nebyv.
Záměr a účel při tom bezplatném hlásání a
blahověstění byl: abych neužil práva svého
při evangelču t. j. při hlásání či zvěstování
evangelia; právem Či moci rozumí netoliko
to, o čem v. 4. mluví, nébrž vůbec a vesměs
apoštolskou moc, v níž i ony zvláštnosti v.
4. zahrnují se. Všady Pavel, kdekoli evange
lhum kázal, vzdával se všeliké podpory vý
živné, nejen dokad církev nebyla založena,
nébrž i nápotom, když se již v rozkvětu na
lezala; ovšem ale Fil. 4, 16. a j. přijímal
dary od některých církví, ale ne co odměnu
a odplatu a mzdu za práci apoštolskou, nébrž
co dobrovolné uznání a co osvědčení vděč
nosti a co obětě, jimiž církve ony dílo evan
gelia podporovati hodlaly.

Dále uvádí ještě jiné svoje počínání na
důvod, že práva svého neužil, o čemž pře

>dešlo. Dí: Nebo neodvislým jsa odevšechvšem
Jsem se přikázal, abych více lidí získal. Ode
všech svoboden t. j. ode všech lidí; od žá
dného člověka nezáviseti patří ku právu a
moci apoštola. Nebyl Pavel žádnému zavázán
a žádnému povinen službu, ale přece se o
své vůli všechněm ve službu přikázal, jiným k
vůli se svobody své vzdal, nevolníkem, otro
kem se stal, unevolnil se pro spásu lidí. Činil
to záměrem, aby více lidi získal pro víru a

Svatý Pavel.
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evagellum a tudy aby jim spásy dopo
mohl. Dí více bdí, an by jinak ovšem byl
něco lidí získal, lišením se ale svobody své
více lidí k obrácení na víru přivedl. V f. t.
stojí se členem zovg zůelovag více těch lidé a
určitě mluví ap., že zří ke slovu všíckní, 0
nichž právě mluvil. Zťskem nemíní se, jakoby
apoštolovť zisku nějakého se dostalo z obrá
cení se lidí oněch na víru, nébrž ziskem slyší
právě to přivtělení lidí ke Kristu, církvejimi
rozšíření a spásy obrácenců opatření. Co ale
vesměs praví, to v jednotlivostech nyní vy
světluje. Stal jsem se Zidům idem, abych
Zidy získal. Pavel všade svobody křesťanské
háje proti osobivosti a soběhrdosti Židovské,
přece kde to bez ujmy víry se díti mohlo, pro
svou osobu obyčejům a obřadům Št. Z. se
podroboval Act. 16, 3. 21, 26. Timothea na
př. obřízce podčinil, sám na sebe vzal slib
a jiných spůsobů židovských při nich pilen
bylatd., aby Zdy získal, pohoršení jim uspořil,
vážnosti u nich nabyl, předsudků je sprostil.
Přidává: Těm, copod zákonem jsou, staljsem
se, jakobych pod zákonem byl, ačkoli sám ne
jsa pod zákonem,abych ty, copod zákonemjsou,
záskal. Těmi slovy opět jak na oce jest Zidy
míní s tím rozdílem, že při větě předešlé
vůbec je jmenoval, nyní ale je podle jejich
náboženského postavení opisuje. Nemluví 0
Zidokřesťanech, jenž již získání byli, aniž roz
umí druhým tímto výrazem Fariseů, nébrž
všechny Židyzahrnuje. Ciní ale při opisu
tom o sobě výjimku, an dí: ač sám nejsa
pod zákonem t. j. ačkoli Zákon St. v obřad
ných a nářodných předpisech ani mne ani
jiného křesťana nevázal. Při prvním členě
neučinil výjimky, poněvadž nároďně skutečně
Zidem byl. Protiva Zidů v náboženském a
obřadném ohledu jsou pohané, jež apoštol
stejnou jak Zidy láskou miloval a v Kristu
spasiti hleděl. O nich vece: Těm co bez zá
kona byli, stal jsem se jako bez zákona. Bez
zákonnými jmenuje pohany Rom. 2, 12., je
likož psaného zákona neměli sobě od Boha
zjeveného. V obcování s pohany odřekl se
apoštol židovských zvláštností a obřadů těch,
jichž mezi Židy jsa šetřil, nezachovával, svo
bodě křesťanské průchod dávaje, spůsobu
Řeků při vyučování užívaje atd. Ale zova se
apoštol bez zákona starého, cítil S vděčností
svou k zákonu Kristovu přivtělenost a při
kázanost a tudy přidává všelijak vděčnost
svou jevě a proti nedorozumu zabíhaje: Ač
bezzákoníkem Božím nejsa, nébrž vzákoněncem
jsa Kristovým t. j. ač nejsem neodvislým od
zákona B. a naopak docela závisím od zů
kona Kristova. Viděti, že víru křesťanskou
tolikéž jak Rom. 3, 27. co zákon považuje,

15
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v němž zákon Mojžíšův vrcholu svého nabyl,
a dí, že Kristovou vůlí, duchem jeho,jeho mi
lostí a příkladem se všelijak řídí a spra
vuje.

Ale netoliko se k těm, jež víře získati
bleděl, tak vlídně, umíleně, shovívavě a na
chýleně choval, nébrž podobnou vlídnost a
schylnost zachovával mezi křesťany, z nichž
neřídcí byli mdli a slabi ohledem soudu a
poznání náboženského a ohledem úpravy mra
vné. O těch a onejiných pravínyní: Slabcům
slabcem jsem se stal, abych slabcezískal. Pravá
láska všechněm sebe slabším a chudším se
připodobnuje, až i dítětem pro dítě se stá
vajíc, aby je Kristu získala, ničím si v tom.
překážeti nedávajíc a všeliké břemeno pod
nikajíc, aniž malým úspěchem se podrážejíc,
ana jedna duše podle ceny Kristovy neskon
čené hodnoty jest. Dí o slabcích také: abych
je získal, ješto žádal, aby zbyvše předsudků
k čistému evangeliu se povznesli, ana ta ne
uvolněnost jim k úrazu býti mohla 8,11. Ne
moha pak ap. jednotlivě všechněch uváděti,
jednou větou zahrnuje veškery ty, jenž setutomyslitidají:© Všechněmvšímstaljsem
se, abych všechny získal; ku všem pokud
možná jsem se schyloval,jich žádostem pokud
se dovoluje, povoloval, obyčejům jejich, po
kavad nezávadny byly, propůjčoval. Neod
stoupil on při tom, jak již rázná povaha jeho
s sebou nese, za nehýtek od toho, copravda
Kristova obnáší Gal. 1, 8., nébrž pronášel a
projevoval jenom obezřelost a opatrnost v
chování se se všelikými lidmi všelijak a je
diné to na mysli maje,jakby dráhu evangeliu
upravil a lidská srdce ku přijetí jeho připů
sobil, při čemž mu láska a sebezapření vůdcem
byly, jimiž horoucnost letory jeho pod kázní
ducha obmezena a ujemněna byla. V ř. t.čtese:© Všechněmvšímstaljsemse,abych
všelijak některé spasil. Všelijak vece, an
k jiným tak, k jiným onak se připůsobovati
musel; dí: některé, poněvadž všechny získati
nemožno, ač ovšem byl by žádal všechnyzí
skati a všechny spasiti. Spasiti značínásledek
slova získati. Při tom se ku potřebám lidí
schylování zaměřoval vezdy k úspěchu víry
Kristovy, jak dí: Všechno pak činím pro e
vangehum, abych spoluúčastníkem jeho stal se,
Všechno mé jednání, všechno mé podnikání,
mé trudy, mé cesty, mé přednášky atd. dály
se ve prospěch a k rozšíření evangelia, jakož
1 k upevnění jeho v útrobách lidských. Ko
nečný ale účel apoštolův byl, jak dí: abych
spoluúčastníkem evangelia byl. Evangelia t.j.
požehnaných a blahých plodůa požitků evan
gelia a sice míní věčné blahoslavenství, jak
samozřejmě se vyskytá. Apoštol znaje doko

i. Korint. X, 24—27. K podobnému právům odvolení napomíná.

nale spásu z křesťanství plyiioucí d pfo ni
všeho Se opováživ a odřeknuv ovšem tužbou
svrchovanou po ní planul. Nedí abych účast
nákem evangelia byl, nébrž spoluúčastníkem
spolu totiž s jinými, kteří druhdy spásy věčné
z evangelia dojdou, jakoby řekl, abych se
stal jedním z těch, kdož požehnaného plodu
evangelia t. j. spásy věčné účastni budou. Tu
vidíme pokoru apošťolovu; on, jenž více nade
všejiné pracoval v evangeliu, nemá na mysli a
před očima leč společnou všem věrcům odměnu,
aniž po skvělejších baží korunách.

Leč ještě výminkupředkládá, pode kterou
se ono přiúčastnění všem blahostem onoho
života uštědřuje.

24. Nevíte, že ti, jenž na. okole
běží, všickni sice běží, ale jeden dostává
ceny? Tak běžte, abyste dosáhli. 25.
Každý pak, kdo na kolbě zápasí, ode
všeho se zdržuje; On1sice aby poruši
tedlnou korunuobdrželi, my ale nepo
rušitedlnou. 26. Já tedy tak běžím, ne
jako v nejisto,tak šermuji,nejako vzduch
šlehaje, 27. nébrž trestám tělo svoje a
ve služebnost podrobuji, abych snad jiným
hlásav sám zavrhlým nestal se.

Napomenutí toto obrazně oblečené vzato
jest ze zápasných her hellenských či řeckých,
v nichž vítěziti veliké po světě slávy poský
talo. Byly hry ty závodné v Řecku nejedny
a odbývaly sev Olympii, v Delfech, v Nemaee.
Také město Korinth mělo své hry, jenž se
každého leta druhého opětovaly a isthmye
slouly, že na isthmu, mezimoří, okřidlí čipře
vlace korintské se slavívaly. Sv. Pavel měl
příležitost přítomen býti kolbám takovým
aneb s nimi seznámiti se alespoň a u Ko
rinfanův ovšem byly hry ty netoliko známy,
než i přečastým rozmluv jejich předmětem.
O brách těch mnoho bylo hádáno, psáno
a domníváno, jednak až na nejnovější časy
povaha jejich nám skryta byla, poněvadž nikdo
ze starých jí nevysvětloval za známou ji po
kládaje. Záhadno bylo nejvíce, kterak dle He
rodota 9, 33. Tisamenes ve čtyrech běhách
vítěziti a válku přece prohráti mohl. Teprv
spis Filostratův 1.1844 nalezený tu světlo při
činil, kdež se ty hry opisují. Z patera her
byly dvě předehry, jimiž opor ucházečů ob
mezován býval, totiž skok a házení klubem.
Nejposléze a rozhodně končil zápas, an běh
třetí místo zastával. Nebylo dosti toliko v
jedné hře vítěziti, kdo chtěl míti korunu, ve
všech pěti hrách předkovati musel, (Ueber
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d. Finfkampf der Hellenen, von Dr. Pinder
Berlin 1867.) Obyčejně při těch hrách pa
terá půtka se provázela, dialma či skákání,
diskus či házení klubem,frčkem, toušem čiko
toučem, pygme bití pěstí, pale zápas a dromos
běhání o závod. K tomuto poslednímu druhu
těch her Pavel prohlídá tuto. Na okole bě
želi čtyři o závod a kdo první doběhl, po
kládán vítězem ; leč takový vítěz s jinými ví
tězi takovými znova o závod běžeti musel a
kdo z těch prvním byl, ten co pravý vítěz
dobyl odplaty, totiž koruny či věnce z bře
čtanu neb smrku či sosny. Takovému běhu
závodnému připodobnuje Pavel život křesťana
a velí čakto běžeti, tím spůsobem, činem a
tou obratností sobě vésti a počínati, aby od
platy dostíhli, odplatou slyše blahoslavenství,
jako samozřejmo jest. Běžte, vece, nedí jděte
nébrž běžte t. j. namáhejte, vypínejte všechny
síly, přičiňte se všelikou snahou. Přř doty
čných hrách jenom jeden dochází odplaty či
koruny; avšak jiní mnozí všechny trudy a
námahy na sebe berou a jim podrobují se v
naději, že by snad mohli dojíti ceny a zá
kladu. Tím snažněji má se křesťan zasazo
vati a tím mužněji a srdnatěji potýkati se s

an tu ne jeden, nébrž všickni korunyt.j. vě
čné spásy dojíti mohou, ceny a odplaty, se
kterou všechna utrpení světa toho porovnána
za nic se klásti musejí. Než i ty přípravy, ty
předběžné práce a předchozí těch potykačů
se strojení slouží apoštolu za podlohu nauky
spasitelné. Potykači a zápasníci ti, než ve
řejně vystoupili, bývali na cviku za deset mě
síců, za které doby se vína, všeho milectví
a těžkých jídel zdržovali všelijak pílejíce zdr
želivosti a cudnosti, ač ovšem masitými po
krmy tělo silíce. Tak i my, velí, činiti máme,
toho, co nám v závodě o nebeskou korunu
závadou býti může, tělu i duchu svému brá
níce, tělo duchu a ducha Bohu: podrobujíce,
a pleť vlastní co hlavitého nepřítele svého
považujíce, Oni, vece Pavel, zdržují se, aby
májeltvou korunu obdrželi; my ale nemíjivou,
Předpokládá očividně, že zdržovati se a
mnohých rozkoší a věcí odříkati se ku po
vinnosti obyčejné křesťana každého náleží, a
praví, že se tomu zdržování tím spíše, tr
valeji a radostněji podrobiti může, ješto se
mu nejedná o dobytí věnce nějakého niče
mného, marného a mijného, nébrž o slávu
nepomíjelivou, věčnou a naď lidský smysl ve
likou,

Pro velikou důležitost co pravý učitel
netohko od jiných příklad béře,nébrž i sám
sebe Korintanům za vzor vystavuje. Já tedy
lak běžím, ne jako na nejisto, tak šermuji, ne
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Jako vzduch šlehaje. Vece tedy t.j. následkem
toho, že 1 já se jak druzí zápasníci skrze
zdrželivost připraviti a upraviti musím ; běžím
ne na nejisto, nébrž znám jistě záměr a účel
běhu svého a vím, že sťastně-li doběhnucíle,
věčná koruna mne očekává. Leč apoštol se
přirovnává netoliko běhounu, nébrž i zápas
níku pěstnému, kterýž otočiv řemeny pěst
svou na protivníka dorážel; uhnul-li ten,
tedy rány do vzduchu na prázno šly a vzduch
marně a bez prospěchu šlehán a. tepán byl.
Kdo neví, proti komu bojuje a záměru půtky
nezná, ten vzduch šlehá a pouhým vzducho
borcem a vzduchobijcem se stává. Pavel ale
znal netoliko protivce svého, pleť, nébrži vě
děl, jak na tu protivnici dorážeti, se které
strany mířiti a jak rány vésti, aby s úspěchem
se potkala půtka. Tělo svoje Pavel považuje
co nepřítele pro žádostivost v něm utkvělou,
pro zákon pletský v něm se zvláště zjevu
jící Rom. 6, 6. %, 23. A tudy dí dwi a
mrskám to tělo svoje a podrobují je. Vlastně
stojí sčném, do sina, do Sinala, sinava, do Si
nalosti je šlehám, až sino a modro jest od
ran t. j. násilně a úsilně na ně dorývám a
všechny chtíče zlé jeho přemahám, dusím a
umrtvuji, aby nemohly ducha v běhu k vě
čnému cíli poutati. Jest totéž co praví Rom.
8, 13. duchem skutky těla umvtvují; úspěch
a výsledek toho šlehání těla jest to co Pavel
hned přičinuje: a podrobují, robem, otrokem,
manem, nevolníkem ducha svého je činím,
aby nijak vyšším v duchu směrům se ne
vzpíralo, nébrž všelijak jim povolovalo a slou
žilo. Stává se to podrobení v službu zdržo
váním se, lišením se, postrádáním věcí roz
košných, umrtvováním a kajicnými skutky,
když člověk na se přijímá svízely, útrapy a
strasti všelijaké, tělesně i duchovně se na
mahá 2. Cor. 6, 4. Ve slově podrobuje či od
vlékám, vedu co raba či roba prohlédá to
likéž ku půtkám dotčeným, nebo kdo zvítě
zil, ten přemoženého odpůrce co otroka ně
jakého odvláčel. Kdo tělu a žádostem jeho
hoví, ten vlky si vychovává, jenž ho rozsá
pou, vece přísloví. Dí podrobujt, nedí Aubím
a ovšem askésa veškera moudrou a opatrnou
býti povinna. Avšak rozmařilojest mysliti,
že bez boje vítězství dosáhneš; ale i to po
vážiti, že Bůh nehledí na bojovníky své jak
lidé, nébrž i pomocí svou jim přispívá. "Tak
ale Pavel zachází s tělem svojím za tou pří
činou, jak dí, abych hlásav jimým sám za
vrhlým nestal se. Ve slově hlásati prohlídá
k hlasatelům oněm, jenž zákony zápasné pro

ohlašovali a zápasníky k zápasu povolávali.
Jestliže Pavel, apoštol, jenž ode Krista zá
zračně povolán byl, jemuž se Kristus zvě

15*
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stoval tak často, o spásu svoji se bál, nesluší
se na nás, jí ledabylo se bezpečiti. Není tedy
dosti jenom věřiti, nestačí ani mnoho lidí
k víře přiváděti, nestačí zjeveními Božími
oplývati, leč bys tělo káral, podroboval, či
stoty pilen byl a v dobrých skutcích plodným
se projevoval. A ovšem se na oko vidí, že
ta, o níž bludaři mluvili, ubezpečilost spásou

i. Korint. X, I—13. O nezdrželivosti lidu israelského.

a neztratitedlnost milosti Boží zhola ná né
pravdě spočívá. Zavrhlým t. j.nehodným od
platy, jak samozřejmo jest.

Nespokojuje se aleapoštol, důvodyposud
přednesenými Korinťany ke zdrželivosti a se
bezapírání namlouvati; nébrž v násled. hl. i
otce jim za příklad dává.

Hlava X.

Příklad lidu israelského před očina výstrahu
nezdrželivosti stavé 1—13. Dále ukazuje,
ze úzké spojené křesťana s Púnem vesvá
tosti příčasti od jedemní modložertvin je
odhrážetií má 14—22. 8 tím zahýbi k
hlavitému, z něhožvybočil, předmětu svému
a zavírá nauku o modložertvinách všeobecnýmipředpisyjepříležitě— protý
kaje 23—38.

1. Nechci zajisté, abyste nevěděli,
že otcové naši všickni pod oblakem byli
a všickni mořem přešh 2. a všickni v
Mojžíše pokřestěni byli v oblaku a v
moři 3. a všickni týž pokrm duchovní
jedli 4. a všickni týž nápoj duchovnípili;
pívali pak z duchovné jich následující
skály; skálou ale byl Kristus. 5. Ale
ne ve mnohosti jich zalíbilo se Bohu,
nebo poraženi byli na poušti. 6. Toto
pak obrazem dálo se pro nás, abychom
nebyli žádostivi zlých věcí, jakož i oni
jich zažádali. 7. Aniž modláři se stá
vejte, jakož někteří z nich, jak psáno
jest: Posadil se lid jist a pit a vstali
hrat, 8. aniž smilněme, jakož někteří z
nich smilnili a padlo jich jeden dentři
mecítma tisíců: 9. aniž pokoušejme Kri
sta, jakož někteří z nich pokoušeli a
od hadů zahynuli; 10. aniž reptejte,
jakož někteří z nich reptali a zahynuli
od záhubce. 11. To pak všecko obrazem
stávalo se jim, napsáno ale bylo k vý
straze naší, na něž koncové věků došli.
12. Protož kdo se domnívá státi, hleď
aby nepadl. 193. Pokušení vás neza
chvacuj leda lidské ; věren pak jest Bůh,
jenž nedopustí vás pokoušenu býti nad

to, což můžete, ale učiní s pokušením
prospěch, abyste mohli snésti.

Napomenutí k mrtvení žádostípleťských
a upoutání dychtivostí tělesných potřebno býti
ukazují osudové Israelitův. Hodlaje apoštol
o nich poněkud šířeji mluviti, užívá úvodné
formuly Nechci, abyste nevěděli,kterouž klade,
když něco důležitého povídati se podjímá
Rom. 11, 25. 1, 13. a jj. Učí, že pro ve
škery Israelity počátkové spásy stejni byli,
an všechny je Bůh pod záštitou oblakového
a ohnivého sloupu z Egypta vyvedl, pro ve
škery pro ně byli také dalejší prostředkové
milosti stejni, ale velmi nestejen a rozličen
byl osud jejich, poněvadž se nejedněm nedo
stalo zdrželivosti, poslušnosti a vytrvalosti.
Otci našimi nazývá Israelity, poněvadž od nich
netoliko Israelité pocházejí, nébrž také kře
stané jejich dědici a potomkovéduchovní jsóu
Rom. 4, 11. Tak přechází od Řeků k Židům,
od půtek cvičnýchku půtkám vyšším na poušti.
Veliký důraz má patero opakováníslova ošickní,
jemuž v. 5. naproti staví ne ve víceru jich.
Všickntťpod ochranou B. byli, všickní prošli
mořem, všřekní obdobu křestu přijali, všem
dostalo se obrazně požívati eucharistie, leč
ne vícero jich se sůčastnilo zalíbení Božího.
Odlakem rozumí sloup oblakový, jenž za noci
se co oblak ohnivý jevil a lid israelský co
neustálá záštita a co velebné zastěradlo přítomnostiBožísprovázel.© Mořemrozumíse
moře rudé, jímž o suché noze přešli,an Moj
žíš byl prutem zázračně jim průchod zjednal.
A všickní na Mojžíše poleřestění byli či jak
ř. t. lepší má čPazricavro zvratnočinně po
Rřestili se, dali se pokřestiti, čímž chápavost
a vnímavost jejich vyličuje, tak že v. l. praví,
co B. učinil, v. 2. co otcové konali. Na Moj
žise Či v Mojžíše byli pokřestěni t.j. ohledem
na Mojžíše, tak že se jemu co bohodanému
obranci a zástupci přikázali, ovšem skrze
něho se 1 Bohu a zákonu jeho přikázavše ku
poslušenství. Tudy Ex. 14, 31. se po projití
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mořem praví: Věřili Hospodinu a Mojžíšovi
služebnákovíjeho t. j. znali Hospodina co Boha
a Mojžíše co vůdce svého a co tlumočníka
vůle Boží. Spůsob, jakým se pokřestili, vy
týká slovy: v oblaku a v moři, ješto oblak
i moře vodu živlem mají a Israelité pod 0
blakem mořem prošli aneb raději jak Z. 67,
9. namítá. a tradice Židovská učí, krůpějemi
z moře s obou stran zdviženého a s oblaku
nad nimi rozpiatého poněkud pokropeni byli,
čím se předobraz či náobraz křestu zřejměji
vyznačoval. Přechod mořem rudým byl 0
znakem křestu, an lid z otroctví Egyptského
vysvobozený byl obrozen a modlářství svého
zbyl. Jiní podrobněji přidávají, že jak Egy
plané v moři stopeni byli, tak hříchové naši
na křestu se smíjejí; prut, jímž Mojžíšprůchod
mořem otevřel, znakem praví býti kříže Kri
stova, ty Egypťany, jenž Israelity pronásle
dovali, obrazem kladou ďáblů. Ano dělí a
různí mnozí vykladatelé oblak a moře co do
významu a oblak praví býti oznakem Ducha
sv., že milostí Ducha sv. vroucnost žádostí
se schlazuje, jak i oblak odúpalů slunečných
ochranuje. Nad to ještě i v tom náobraznost
se pozoruje, žejak lid israelský prošed mořem
došel manny předeznačné, tak křesťan po
křestu eucharistie dojíti může. O tom dí:
Všickni týž pokrm duchovný jedli. Týž, jed
nostejný totiž mezi sebou; mylně někteří,
jak Blahoslav také vykládá, jednostejný S
námi, an prý našich i jejich svátostí podstata
a pravda jedna jest, což očividně na bludu
spoléhá. Míní mannu a nazývá ji pokrmem
ducbovným, že původem svým zázračna byla
a určením svojím naobrážela a zástavou a

co pravdivého nebeského pokrmu Jo. 6, 32.
Sluje Z. 17%,25. pokrmem anjelským t. j.
daným s nebe sídla anjelů, prostředkováním
jich a dle Sap. 16, 20. všelikou rozkoš ma
jícím, tak že kdybyanjelé požívali stravy,jí
by požívali; o tom, jestli manna také du
chovně ke spáse jich působila, jak někteříse
domnívají, při odmlčování se apoštolově a
vůbec písma nejisto jest. To ale odvětují
bohoslovcové, že eucharistie byvši naznačena
a předobrazena nemůže opět jen obrazem
býti, nébrž skutečně Kristus v ní přítomen
jest. Sv. Augustin dí: Oblak ostříhal od vedra
denního a v noci osvěcoval, jak Ex. 14, 19.
čte se, takto křest Kristův posvěcuje oheň
duše a úpaly žádostivosti ochlazuje a vlitím
světla víry tmu nevědomosti zaplašuje. Proto
křestěnci slují osvícenci Hebr. 6, 4. 10, 32.
A jako rudé moře Zidům poskytlo průchod
a je z rukou vrahů oprostilo a Egypťanysto
pilo a zahubilo: takto nás spasuje křest a

rn,
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vrahy t. j. hříchy naše topí azničuje. A opět
jak lid po přejití rudým mořem přiveden byl
k označné typické manně, tak obmytí křestem
Kristovým vedeni bývají ku pravdivé manně,
již jediní věrci znají.

Dí apoštol všickní týž pokrm jedli, týž
nápoj pili, a vytýká tím, že všickni Israe
lité na stejném stupni lásky Boží státi se
zdáli, an přece přemnozí z nich zavrženi
byli. Týž také zajisté nápoj duchovný pili;
rozumí vodu, která se na udeření skály pru
tem od Mojžíše vyprýštila; duchovný sluje,
že zázračným nápoj ten vylouzen spůsobem
a že předobrazoval krev Kristovu a spolu
dílo spásy a povahu jeho vylití Ducha sv.na
svět Jo. 7, 31. Vysvětlujíc to místněji praví:
Pif pak z duchovné, jich následující skály.
Dvakrát klade pali, jednou 87107 aoristem o
jednom výkonu vůbec a jednou nepominule
siwov píjeli, popíjeli opisovným spůsobem
líče, že pití ono se po delší čas dálo. Sta
roč. pichu a pijáchu cyr. pycha či piše api
jácha. Dvakráte po čas putování na poušti
Israelitům se dostalo zázračným činem vody
ze skály, poprvé u Rafid Ex. 2, 17, 1. dříve
příchodu na Sinaj; po druhé v Kadese oblíž
hranic země chananejské Num. 20, 2. O pr
vním praví Hospodin Ex. 17,6., že sám státi
bude na skále Horebské před Mojžšíšem,když
udeří skálu, aby z ní vyšla voda; o druhém
Num. 20, 8. dí, že Mojžíš a Aron mají mlu
viti ke slkále a ona jim vody vydá. Podletoho
Hospodin t. j. Bůh v St. Z. se osobně zje
vivší t. j. A0y9c,Syn Boží, Kristus osvědčil
přítomnost a velebu svou uštědřením vody
zázračné této a pro tuto přítomnost zove
skálu tu duchovnou skálou, že se na ní vy
jevila veleba, moudrost a láska Boží k ve
dení lidu a ku předoznačení věcí budoucích.
Považuje ap. skálu tu co šechinu Kristovu,
co tvar, jímž se Kristus vyjevil a Krista co
nebeskou podlohu její; tudy dle targumů Jes.
16, 1. a dle Filóna skálou onou Moudrost B.
byla. A tudy může mluviti o tom, že skála
následovala“ Israelitů, ješto Aóyos či Kristus
předpletský předchodně lid opatroval a všady
sprovázel. (Ovšem při tom naráží na podi
vínský onen náhled Židů, že skála hmotně
následovala Israelity co oul nějaký okrouhlý
a když se utábořili, tedy také skála ta v
síni stánku osedla; leč Pavel tradici tu du
chovně vykládá o ustavičném a zázračném s
nimi Krista chodění a opatrování a jim,když
toho potřeba bylo, vody udělování, jímž Kri
stus, jak praveno, osvědčil své ustavičné lidu
israelského vedení. Jiní vykládají, že skála
se zove následující Israelitů, poněvadž se jim
vody nikdá nenedostávalo, Ostatně — čehož
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ale P. tuto nedotýká — ovšem k jiným smy
slům slova apoštolova užita býti mohou a
sliéně praví se, že prutem jest kříž, pusti
nou život lidský, vodou milost Boží podle
Jo. 7, 37.. Voda, již mu dám, stane se mu
pramenem vody výtryskné doživota věčného.

Vylíčiv milosti, jimiž Bůh Israelity ob
myslil, ap. přechází k tomu, jehož se dopu
stili, zlému jednání. Dí: Ale ne ve věcerosti,
mnohosti z nich zalébilo se Bohu, nebo poražení
byli na poušti. Ve mnohosti čive vícnosti jich,
vece apoštol úskrovem a podsázkou nějakou
truchlivou, ješto celé pokolení mimo Káleba
a Josua na poušti zahynulo Num. 14, 22.
Ty milosti, jež Pavel dříve vylíčil, zahrno
valy v sobě i potvrzovaly osedění v zemi
zaslíbené, ješto právě z Egypta proto byli
vyvedení, aby se v Palestýně osadili. Leč
nedosáhli toho záměru Božího pro svou ne
kolnost a pro nepravosti svoje, Nebo nespasí
člověka účastenství milostí a darů Božích,
sám-li jich důstojný život nevede. Jaká to
výstraha pro nás, dí Cyr. AL,jenž jíme chleb
právě obživující a pijeme tajemný nápoj vy
niklý z boku Kristova.

Nyní apoštol,.co uvedl z historie St. Z.,
obrací na křesťany a označnou, obraznou či
tajemnou významnost osudů starozákonného
lidu pro křesťanský lid vyličuje. Starý Zákon
stojí v nutném poměru a přirozené souvislo
sti s Novým Zákonem, cíl Zákona Št. byl
Kristus Rom. 10, 5. a veškeren zákon ten
starý nebyl leč stín od Nového Zákonapřed
chodně do starého věku vržený Hebr. 10,
1. Tudy dí apoštol: Toto ale se dálo před
obrazně pro nás. Předobraz, náobraz, náslona,
náznak, typus, vzor; může býti buď mravný
vzor či ráz, jejž druzí na sobě majíobrážeti
a projevovati následováním ho 1. Tim. 4,12.
1. Petr. 5, 3. buď námysl a nákres, jenž se
ve výpodobě obráží a namítá Hebr. 8, 3. 9,
24. buď oznak, náznak, předeznak, jenž ku
budoucím věcem hledí, prorocky je napřed
věstě R. 5, 14. Tuto samozřejmě v posled
ním významu béře slovo to a míní, že jako
milostmi Israelitům propůjčenými se před
označovaly křest a eucharistie Nového Z.

"tak pokuty, jimiž postiženi byli oni vSt. Z.,
naobrazují tresty, jimiž křesťané přikvačeni
budou, kdybyjejich zlého příkladu následo
vali. Náznak ten spolu výstrahou jest, jak
z napomínání Pavlova vyplývá, an vystříhá
všechny křesťany, aby nevěrnosti a nepra
vosti starého toho národu nenásledoval, ač
nechtějí-li se minouti se zaslíbenou v nebi
blažeností.

Jmenuje pak čtvero hříchů co příčin, pro
které trestem přistiženi byli Israelité, žádost
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zlých věcí v. 6., modloslužbu v. 7., smilství
v. 8., vzdoru proti Hospodinu v. 9. Zádostí
zlých věcí rozumějí někteří bezohledné a po
chotné účastenství při obětných hostinách
pohanských, na nichž labužná pochotnost a
rozkošivá žádost Israelitů oněch pradávných
znova oživovati a obnovovati se zdála; lečlépe
jiní rozumějí vůbec a všeobecně o zlopocho
těch a zložádostech, kterými se Israelité po
čtyřidceti oněch na poušti let prohřešovali.
Po té všeobecné výstraze uvádí čtvero zvlášt
ních a klade prvou o modloslužnosti: Ne
buďmež modláři, dí, jak někteří z nich, ja
kož psáno jest: Zasedl hd jist a pit, k jídlu
a piťí a vstal laškovat, hrat, veselit se, ke
hranž. Prohlídá k Exod. 32, 6., kdež řeč
jest o hostinách strojených po obětech zla
tému teleti přinášených. Myslí Pavel na ú
častenství při modložertvinách, an zjevně
uvádí jedení a pití; přiúčastněním se k mo
dložertvinám dopouštěli se Korinťané mo
dlářství prostředečně 5, 11. Hraním se roz
umí všeliké laškování a ovšem i tanec pře
devším, ač ne sám jediný, jenž ne vezdy
dosti cuden býval na pohanských takových
hostinách a vůbec bujností překypoval. Ovšem
ale, čeho zde Pavel mlčením pomíjí, Boží hněv
na ně připadl a na rozkaz Mojžíšův na ti
síce jich od levitů pobito bylo. Druhá zvláštní
výstraha se týká smilství, o němž dí: A ne
smilněme, jak někteří z nich smilnili a padlo
jich za jeden den třimecítma tisíců. Stalo se
to, když Israelité se s děvami madiánskými
zavedli, na radu Bileamovu k obětem Belfe
gora pozvání byvše Num. 25, 1.n. Místo tři
mecítma tisíc stojí na dotčeném místě St. Z.
čtyrmecítma, buď že Pavel Jenom přiblížívě
udati chtěje z paměti počet udal, buď že ji
ného čtení následoval, buď že vynechán tisíc
ten, jenž neumřel ranou Boží, nébrž od meče
horlivců pošel. Leč na tom počtu méně zá
leží, an hlavitá věc jest Korinťany vystříhati,
aby do ohavností Afrodisií a Bachanalií ne
padali, jenž vilností svou v ničem belfegoro
vým mrzkostem neodevzdávaly. Dále o třetí
nepravosti mluvě, vece: Aniž pokoušejme
Krista, jak někteří z nich pokoušeli a od
hadů zahynuli. M. Krista čtou BC Hospo
dina; leč převládá čtení Krista a Kristus se
klade, poněvadž Bůh vSt.Z.se zjevovavší byl
Logos, Syn Boží. Pokoušeti; Israelité po
koušeli Boha nejednou na poušti a Num. 14,
22. se jim vytýká, že desetkrát již Hospo
dina pokoušeli. Tu ale má na mysli, jak z
dalejších slov vysvítá Num. 21, 5. ten pří
pad, když se Israelitům sestesklo, znechutilo
živobytí na poušti a omrzely je nesnáze a
cesty, jež podstoupaly. I mluvili proti Bohu
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a Mojžíšovi: Proč jsi nás vyvedl z Egypta?
Není chleba ani vody; duše naše máv oškli
vosti pokrm tento ničemný. Zkoušeti Boha
jest zpytovati, skoumati, ohledovati, provo
lávati a dobývati se na Boha, zdali se Bo
hem býti okáže všemocným atd. a v našem
případě, zda přece trestati bude a kamaž
dostihá trpělivost jeho a shovívavost se hříchy.ZastýskloseIsraelitůmpomasea ji
ných pletských požitbách v Egyptě; a po
dobně některým Korinťanům přísný mrav a
svatá zdrželivost, kterouž na se vzali s vírou
křesťanskou, se zprotivila a je omrzela a za
žádali po těch rozkošech hříšných, jimžto se
za pohanství bezuzdně vydati mohli. Ód
hadů ohnivých zahynuli, od nich smrtelně
uštknuti jsouce; v ř. t. stojí zahýnali impí.
anolkvvto trvacím vidu či události té vypi
sováním.

Ještě jedno napomenutí zvláštní přiči
nuje: Nereptejte, jak někteří z mch reptali a
pošli ode zhoubce. Častokráte reptali Israe
lité na poušti a téměř vezdy je Bůh trestal,
aby vzdornou tu nespokojenost hříchem býti
okázal. Num. 11. reptali pro nedostatek masa
a zahubeni byli mnozí a místo nazváno Aro
bem žádostí; ještě více reptali, když výzvě
dači k ohlednutí země zaslíbené vyslaní se
vrátili a utrhajíce zemi té pravíce, že sežírá
obyvatele svoje a že nemožnojí dobýti, vše
obecnou nespokojenost a vzdoru v lidu vzbu
dili Num. 14. Tak i jindy nejednou reptot
vycházel od nich. Tuto ale má Pavel na
mysli reptání Israelitů, jenž povstalo v lidu
pro přísné potrestání Kora a nášlapců jeho
od země pohlcených. Tehdá Num. 16, 41.
reptalo množství synů israelských proti Moj
žíšovl a Aronovi řkouce: Vyjste zabili lid
Hospodinův. I poslal Bůh na ně ránu a
zhynulo čtrnácte tisíc a bylo by jich mno
hem více pošlo, kdyby Aron nebyl s kadi
tedlnicí přišel a stoje mezi mrtvými a živý
mi a za lid se modle ráně přítrž učinil. Co
Num. 16, 46. sluje ranou, to apoštol osob
ňuje, an dí, že zahynuli od záhubce, z če
hož viděti, že rána ta morová od anděla zá
hubce pocházela, jenž co vyřiditel pomsty
Boží, ač dobrým jsa andělem, onu pokutu
na Israelity uvedl. Act. 12, 23. Podobně v
Korintě se někteří vzdorného reptání proti
předstojcům církve opovážili a lehko se do
mysliti můžeme, že tam, kde čtvero stran
panovalo, bez reptání a vzdoru proti jino
stranným učitelům se neobešlo. I napomíná
Korinťanů, aby varovali se, by jich nezasti
hla pokuta pro vzdor proti řádným církve
učitelům, ješto každá vzdora taková se na
Boha odlívá Mt. 10, 40. Aby pak trvaleji

Za1

„ doryl do srdcí a myslí Korinfanů svými vý
strahami, dí: To všechno náobrazem stávalo
se jim, napsáno ale bylo k výstraze naší, na
něž koncové věků došli. Slova všechno není
v ř. t. a věci, o nichžto mluví tuto, jsou ti
od v. 6. až dotud vyložení trestové Boží.
Náobrazně se dály a stávaly ty pokuty, ješto
jimi Bůh předzvěstil, co učiní těm, kdož by
podobných vin se dočinili. Poněvadž ale ty
pického účelu jenom tehdá se dojíti může,
když se památka věcí dotčených v paměti
potomků zachová, proto napsány byly věci
ty zvláštním řízením Božím pro výstrahu 4
14. Když totiž ke hříchům stejným pokou=
šeni býváme, tehdá povážení oněch trestů
náznačně a předvěstně od Boha poslaných
má nás varovati, abychom stejnými hříchy
do stejných trestů Božích nepadli. Pro do
dání většího důrazu řeči své přidává na něž
koncové věků připadl. Koncové věků značí
toli co skonání věků Hebr. 9, 26. a plnost
věků Ef. 1, 10. totiž dobu křesťanství co zá
věrku a korunu všechnéch předešlých věků
a časů. Dí v plurále: Koncové, poněvadž v
době té vícero částek rozeznává či raději,
poněvadž všechny doby předchozí s ukon
čením poslední doby se tolikéž ukončují,
Bůh-li tak přísně trestal nepravosti za doby,
jenž jenom náznakem a předobrazem byla
čím přísněji pokutovati bude ty lidi, jenž
stejně hřeší za svrchovaného řádu říše Boží
pozemské. Viz Act. 2, 17.

Z výstrahy té povsechné vyvodí všeobecné
a důležité napomenutí: Frotož kdo se domnívá
státi, hlediž, aby nepadl. Protož, vece, vy
stříhán jsa a kárati se dávaje a z cizých
škod moudřeje, nikdo se nespolehej na sebe,
na sílu svou a na ty, jichž se mu dostalo
dary Boží, jakoby padnouti nemohl, an vidí
na Israelitech všemi milostmi Božími opa
třených a zázračně pěstovaných, že nikdo,
kdož ve hříchy se vydává, nemůže zniknouti
a ujíti trestů. „Státě značí pevným býti u
víře a mravech sličných a ctnostech kře
stanských a paďnouti jest opak toho, ujmu
na víře a ctnosti utrpěti; z čehož nutně ná
sleduje také vypadnutí z milosti Boží a ztráta
blaženosti věčné. Bylo takového napome
nutí velepotřebí při oné Korinťanů pýše a
domýšlivosti, jakož i pro nás potřebí jest,
an pýcha lidská nevymírá a v nádobách hlí
něných poklad nosíme, škodu vzíti mohoucích
2, Cor. 4, 7. Aby ale tím bedlivěji, snaž
něji a valněji hleděl: k nepadání svému, při
činuje dále a vzbuzuje: Pokušení vás neza
stihuj leč lidské. Tak čte vulgáta, a kdo slova
ta za napomenutí kladou, ti vykládají v ten
smysl: Když pokušení na vás připadá, ne
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dejte mu výše vzrůstati a nepřemožným
se státi, nébrž ihned potiskujte bo, aby v
mezech lidských zůstalo, t. j. abyste S po
mocí Boží je přemoci mohli. Leč lépe slova
ta bráti co pobudku ve smyslu lepšího a
průvodnějšího textu ř. Fokušení vás nestihlo
leč lidské, t. j. všechna. pokušení na vás při
padlá nebyla mocnější nad sílu vaši a ovšem
jste je s pomocí Boží přemáhati mohli. Po
koušeti značí tu drážditi, popouzeti a vzbou
zeti k zlému, mezi něž ovšem 1 útrapy pa
tří, pokad člověka k reptání zavésti mohou,
ale ne samy se tu rozumějí, jak se nedobře
některým vidělo. Nestihlo a nestihuje, jak
v ř. t. perfektně stojí číAngev, čímž trvalost
posavádná stavu dotčeného se naznačuje;
hdským rozumí skrovné, krátké, příměrné
slám a nad ně se nevypínající. Nevhodně
někteří (i Jan Blahoslav) vykládají, jakoby
apoštol slovy: lidské jen pokušení vás za
chvátilo, chtěl říci, že se tu nic nestalo u
nich, čehož se při lidech i svatých nenahodí,
že tedy o odpuštění hříchů pochybovati ne
mají, k tomu jenom prohlídajíce, aby bu
doucně stálejší byli. Která vás postihají,
jsou taková pokušení, že jim ovšem odolati
můžete, ač sami-li se přičiníte.

Potvrzuje pak toho, že lidská jenom po
kušení je zastihnou, důvěrou mnavěrnosti
Boží založenou, an dí: Nebo věren jest Bůh,
jenž nedopusté vás pokoušenu býti nad to,
což můžete totiž snésti, nad možnost vaši. O
věrnosti B. mluví jak 1, 9., poněvadž Bůh
již samým povoláním jich k víře se jim věč
nou slávou zaručil, budou-li činiti, což ma
nich jest, a tudy nedá je nad sílu pokou
šenu býti, kdež by jistě padnouti museli.
Nejsou pokušení neodolatedlna a nepřemo
žitedlna, an Bůh, jak sněm Trid. 6, 11. praví,
veleje pokušením odpírati věcí nemožných ne
velí, nébrž veleje napomíná činiti, co můžeš a
prostti, čeho nemůžeš a pomáhá, abys mohl.
Tudy dí Mt. 11, 27. Pán: Jho moje sladko
a břímě moje lehko a 1. Jo. 5, 3. vece sv.

sv. Efrém, nekladou na dobytek více než
unésti mohou a hrnčíř nenechává nádoby
déle v peci než potřebí, tím méně se lze do
Boha toho obávati. Ano naopak, vece ap.
dále, DB. učiní s pokušením vyjití, t. j. kde
pokušení dopustí Bůh, tam S ním spojuje
vyjití t. Jj. učiní, aby člověk z pokušení beze
hříchu vynikl a vyšel t. j. vyprostí člověka
od pokušení. Kde se pokušení vyskytne,
tam Bůh spůsobuje možnost člověku poku
šenému z pokušení vítězně se vybyti, naský
taje při odporování člověku onu míru milo
sti, jenž ho před úpadkem chrání. Slova

I. Korint. X, I4—22, 0 úzkém spojení s Kristem ve svátosti oltářní.

abyste mohli snésti nevypovídají, v čemzá
leží vyjití, něbrž udávají úmysl, jakým veden
Bůh vyjití dává při pokušeních, an by sic
jinak, kdyby Bůh nedal východu onoho, po
kušení pro vás přetěžko bylo a vy byste
jemu lehko podléhali. Sv. Otcové učí tedy,
že člověkpokušeními ve ctnostech roste ne
toliko, poněvadž síla ducha se přemožením
jich utužuje, nébrž že člověk vítěze nad nimi
větších milostí sobě od Boha zasluhuje.

A tu zahýbá Pavel opět k modložert
vinám co nebezpečným pokoušením, s nimiž
one vyjití se nespojuje od Boha vezdy. Dí

14. Pročež, nejmilejší moji, utíkejte
před modloslužebností. 15. Jako k roz
umným mluvím, vy sami posuďte, co
pravím, 16. Kalich požehnání, jejž že
hnáme, není-li účastenstvím krve Kri
stovy, a chleb, jejž lámeme, není-li 0
becenství těla Páně? 17. poněvadž je
dním chlebem, jedním tělem mnozí jsme
všickni, jenž jednoho chleba účastni jsme.
18, Patřte na Israela podle těla! Ne

(jsou-liž ti, jenž jedí obětě, účastníci
oltáře? 19. Což tedy? Pravím-li, že
modložertvina jest něčím? aneb že mo
dla jest něčím? 20. nébrž že, co obě
tují pohané, zloduchům obětují a ne
Bohu. Nechci ale vás společníky se
státi zloduchů; nemůžete kalicha Páně
píti a kalicha zloduchů, 21. nemůžete
stolu Páně účastní býti a stolu zlodu
chů. 22. Cili popouzíme k žárlivosti
Pána? Zdali silnějšími nad něho jsme?

Vrací se, jak jsme pověděli, k modlo
žertvinám. Dí: pročež, t. j. proto, abyste
dotčené věrnosti Boží neodporovali; nebo
kdo se sám vydává v nebezpečenství, zahyne
v něm. Utíkejte před modloslužebností! dí,
a rozumí právě to nebezpečí, jenž nastává
z hostin modlám obětovaných a z přiúčast
nění se k nim. Chce říci: Bůh sice věren
jest, ale nesmíte se opovážlivě spoléhati a
sami se v nebezpečí pádu vydávati, sic ji
nak se vám s milostí svou nepropůjčí. A nyní
vysvětluje Pavel, že přiúčastněním se k mo
dložertvinám již se pohanství provodí. Po
třeba toho bylo zvláště pro tý, jenž nad jiné
vzděláním a svobodomyslností se vynášeli
I praví, aby příznivost jejich si naklonil
Jako s rozumnými mluvím, vy sami rozsuďte
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co pravém; kterými slovy předpokládá, že
sami dosti rozumu a soudnosti mají, aby
věc, o níž jedná, nablédnouti mohli. Důvod
výroku svého, že modlářství se provodí při
účastněním se modložertvin, vede z obdoby
od křesťanské eucharistie 15—17. a napo
tom z obdoby od obětí israelských vzaté.

Dí: Kalich požehnání, jemuž,jejšto žehná
me, není-li obecenstvémči účastenstvém krve Krt
stovy? achleb, jejž lámeme, není-li obecenstvím
těla Páně? Kalichem zove přejmenovně, Cov
kalichu se nalezá a Zehnáno bývá, totiž víno,
jenž se požehnáním mnapotom proměnuje
v krev Páně. Nedí prostě víno, poněvadž
béře ohled na slova, jimiž Pán eucharistii
ustanovil. Požehnání jest genitiv jakosti a
kalich požehnání znamená kalich, nad nímž
požehnání se vyslovuje, jak Pavel sám ihned
vykládá, řka: jejžto žehnáme. Z toho vy
světlení Pavlova jde, že kalich požehnání ne
může se bráti ve smyslu činném: kalech po
žehnání dávajícný, nébrž jak jsme pravili, v
trpném významu slyšeti se musí. Zehnatt
jest toli co posvětiti, konsekrovati, posvátniti;
v ř. £t. stojí dobrořečiti, leč slovo to má týž
význam svátostný, jaký má slovo dík činiti,
euchartstovati a upotřebeno bylo pro dotčený
význam, poněvadž se konsekrování s díků
činěním a blahořečením od počátku dálo,
jak dosvědčuje i Justin ap. I. 63. an praví,
že po obecných modlitbách se přináší před
stojci chleb a víno, jenž je přijav chválu a
slávu vzdává Bohu a eucharistii činí, načež
diakoni dávají každému věrci z posvěcené ho
svyupiozTévrocchleba u vína, a strava ta zove
se u nás eucharistia. Posvátnují se pak chléb
a víno výhovorem ustanovených slov Kristo
vých Mt. 26, 26. a j. Jak Pán druhdy upo
svátnil a usvátostnil chléb a víno, tak po
povelení jeho se děje v církvi posaváde od
těch, jimž úřad svůj svěřil Pán čiraději Pán
sám to činí, věčný velekněz skrze nástroje
a zástupce svoje. Dí: žehnáme a rozumí Cír
kev křesťanskou vůbec, jenž skrze své před
stojce eucharistii koná. Požívání pak tako
vého kalicha požehnaného, vece Pavel, pů
sobí u člověka obecenství krve Kristovy. Úlo
věk kdo z kalicna děkovaného či posvátně
ného pije, ten přichází v obecenství s Kri
stovou krví, přiúčastnuje se Kristovy krve.
Podle důvodění apoštolova nemůže se leč
skutečné a věcné obecenství a spojení s Kri
stovou krví, leč skutečné a věcné přiúčast
nění se krve Páně rozuměti, jak i slovo čozí
jest, namítá; ti, jenž slovo jesť ve významu
znamenati berou, potýkají se s obyčejem
mluvy a holý význam obecenství nějakého
nemohl nijak důvodem sloužiti pro větu, že
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jedení modložertvin modlářstvím jest. Stejný
poměr panuje při chlebě posvátněném, jejž
lámeme a požíváme; přestává již býti chle
bem a stav se tělem Kristovým nás těla Krt
stova účastným činí. Obecenství s tělem a
krví Páně působí se tedy tím, že to, čeho
požíváme, jest tělem a krví Páně a že kře
sťané požíváním oním tělo a krev Kristovu
v sebe vnímají. Ješto ale tělo a krev Krt
stova jsou nosiči ducha Jeho, tedy obecen
ství s těmi tělesnými součástkami obsahuje
také obecenství s duchem Kristovým a tudy
s celou osobou Kristovou. Samozřejmě se
při chlebě slova jejžto žehnáme přimysliti mu
sejí. Dí odecenstvé a nedí pouze účastenství,
aby nejužší spojbu vyjádřil. Tudy vece Zla
toúst, že tím více k sobě vespolek láskou
blíženskou lípnouti máme a stávati se orly,
jenž k nebesům, ano nad nebesa se vznášejí.
Aby se nám země stala nebem, působí tato
svátost; nebo jako se v nebesích Kristus
spatřiti dává, takto 1 tuto. Neukazuji tobě
anjela, ani nebes, nébrž samého pánajejich,
a netoliko jej spatřuješ, nébrž i ohmatáváš
a požíváš. Učí apoštol tuto,:že v nejsvě
tější svátosti oltářní Kristovo tělo a Kri
stova krev bytedlně a skutečně přítomna
jest, a že svátost ta ráz obětný v sobě cho““
vá. Ostatně apoštol napřed o kalichu a
potom o chlebě mluví, poněvadž ještě druhý
příklad od jedení vzatý ihned přičiniti ho
dlal v. 18.

Leč napřed ještě ukazuje apoštol, kterak
chleb posvátněný působí obecenství s, tělem
Páně, an vece: Poněvadž jedním chlebem,je
dním tělem mnozé jsme, všickní, kdož jednoho
chleba účastní jsme t.j. tím že se jeden
chléb v eucharistii požívá, činíme my kře
sťané, ač mnohými jednotlivci jsouce, spolu
jedno mravné tělo. Týž jeden chleb, jenž
veškery poživatele s Kristem pojí, sdružuje
je také mezi sebou ve vniternou věcnou
společnost a činí mnohé ony jedním tělem.
Vulgáta čte v ten smysl, že netoliko je
dním tělem, nébrž 1 jedním chlebem všickni
jsme, poněvadž jak ze mnohých zrn stává se
chleb jeden, tak ze mnohých věrců stává se
jeden chleb mystický a živý, jedno tělo my
stické Kristovo, jedna církev, ješto všickni
křesťané v jednotu skrze spojení se a obe
cenství s Kristovým tělem splývají. Nebo,
vece sv. Aug., chleb ten posvátný nepromě
nuje se v naši podstatu, nébrž raději nás v
sebe proměnuje, sjednocuje a spodobnuje a
tudy nás všechny vespol sdružuje a spojuje.
Z toho pak, že jedním chlebem zrna se stá
vají jenom skrze vzdání se zvláštnosti a so
bosti, odvětují, že každý křesťan má sobět
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nosti se odříci a život Páně na sobě my
sticky pronášeti. Text, ř. ale porovnávaně čte:
Jakož jest jeden chleb t. j. jakož jest jed
ním chlebem mystickým velebná svátost, tak
1 my jsme jedním tělem. Místo: jednoho
chleba účastní jsme mělo by se přeložiti: z
jédmoho chleba podíl máme, leč tím se oči
vidně nemění smysl a předložka ze 8« tuto

Jenom k důraznějšímu vytknutí myšlénkypřiána,
Jiným ještě příkladem a jinou obdobou

sv. Pavel dokazuje, že účastenství v modlo
žertvinách modlářstvím jest. Béře obdobu od
Israelitů a vece: Patřte na Israele po:pleti
ť. J. podle pletského, podle tělesného pů
vodu a půchodu; tak Pavel Židy nevěrce
nazývá, an křesťany jmenuje Israelem podle
ducha Rom. 2, 28. n. Gal. 4, 29. 6, 16. Ne
jsou-liž ti, jenž jedí obětě, společníci oltáře?
Zidé veškeři podíl brávali v hostinách po
kojitých a děkovných obětí (k nimž ipascha
náležela), z nichž některé části jenom, tuk,
vnitřnosti a j. na oltář přicházely, ostatek ale
od obětovatelů a svojetě téhož ještě dne strá
ven býval. Při obětech ostatních hostiny ta
kové obětné se toliko knězůmdostávalo Lev.
6, 25. n. 8, 31. Num. 5, 5. 18, 18. n. Oltář
co stůl Boží zastoupá místo boží a co oheň
oltářný stravuje, považuje se, jakoby Bůh sám
stravoval. A tudy ten, kdo z oltáře t. j. z
obětí na oltáři obětovaných požívá, spoluho
dovníkem, soustolitelem Božím sestává. Leč
Favel nedí: společníkem Božím jest, nébrž
společníkem olrdáře, poněvadž ve společen
ství s Bohem Israelité již obřízkou vůbec
přicházeli, on ale tu zvláštní, stoupenější
a užší obecenství s Bohem vytýkati hodlá.

=des, že eucharistie sama skutečněobětíJest,
by marno a neplatno, ano nesrozumitelno,
kdyby nebyla eucharistie od Korinfanů co
oběť se považovala; ať mlčíme o tom, že již
samo to protikladné pojmenování Israelitů
důkazem jest, že Pavel hostiny obětné Sta
rého Zákona co předobrazy eucharistie po
važoval.

Leč poněvadž ap. hostiny obětné pohanů
porovnával s obětnými hostinami židovskými
a s křesťanskou eucharistií, zdáti se mohlo,
žeobětným hostinám pohanův veliké účinky
připisujíc modly samy co skutečné bytnosti
a modložertviny co bohožertviny považuje,
což se potýká s vlastním výrokem jeho 8, 4.
vynořeným. Takovýto vývodek zamítá (19. v.)
a poráží (v. 20) apoštol jiným odtad plynou
cím výsledkem. Což tedy? Dím-li, že modlo
žertvina jest něčím3 aneb že modla jest něčím?
R. t. čte: Což tedy dím? že atď. slovo dím

nebo celé důvodění tu provedené bylo.

I. Korint. X, I4—22. 0 úzkém spojení s Kristem ve svátosti oltářní.

či pravím ku předešlým slovům potahujíc.
Někteří, jak Tischendorf také, kladou názvuk
na slovo čozw a slova z bez přízvuku nechá
vají, což dává smysl: Což tedy dím, že mo
dložertvina bytuje čijest? atd., čímžočividně
nemění se smysl. Něčím býti sluje tuto býti
tém, čím pohané to býti kladli, jenž modly své
bohy a hostiny obětné svoje bohožertvinami
býti pokládali. Zdali tím co jsem pravil, tvr
diti míním, že n. p. Jupiter skutečně co byt
nost božská bytuje se všemi znaky jemu při
pisovanými? Odpověď jest záporná a Pavel
odpírá bohobyť modlám, ač jim bytí, Bohu
protivné ovšem, připisuje. Dí: Nédrž to dím,
že co obětují pohané, zloduchům obětují a ne
Bohu. Slova pohané v ř. t. není, ale samo
sebou se přimysliti musí. Co jsme zloďuchům
přeložili, překládají někteří lichobohům, ne
bohům t. j. domnělým bohům; leč slovo ř.
daimonion nikde v N. Z. neznačí něco ji
ného leč zloduchy; jediná výjimka jest Act.
17, 18., kdež ale Atheňané pohané mluví a
slovo démon podle obyčeje pohanského o
božství vůbec berou. Zdá se narážeti na
Deut. 32, 17. dle sedmdesátců obětovali dé
monům zloduchům a ne Bohu. Upírá apoštol,
že by modly bohy byly, ale však pokládá,
že v modlářství vládne říše Satanova a že
veškera služba, již pohané bohům svojim do
mnělým činí, není ve skutku a ve věci nic
jiného, leč služba zloduchům prokazovaná, je
jichž náčelník Jo. 12, 31. a j. sluje knížetem
světa toho. Pohané sice neměli úmyslu zlo
duchům a ďáblům obětovati, přece ale sku
tečně jim obětovali. Nejsou výtvarové pohan
ského života, básnictví, umy, zbožnost do
kona a docela dílem satanovým, ale cokoli
se v nich protibožského nalezá, od něho po
šlo, a on všelijak mezi lidstvem hřích a blud
uvésti snažil se. Dostalo se knížetitoho světa,
čeho byl dávno zažádal, an po samém svr
hnutí s nebe L. 10, 18. klanby, cti a vlády
došel. Rozum lidský po hříchu Adamovu
mhlou byv omknut a v područízlých pochotí
vydán a veslo svoje pokalené obraznosti pu
stiv vymyslil bezbytné a nepravdivé jestoty
či výtvary, na něž převedl přirodilou v sobě
ideu božství a tvorce se tvory, onoho na tyto
a tyto na onoho zaměniv pomátl Rom.1,19.
nn. Obět patří jedinému pravému Bohu a
pokud pravému Bohu se nedějí obětě,potud
démonové se ctí. Nebo obětováním modlám
Bůh se hluboce zneuctívá, ješto se mu před
kládají domyslné véci, jimž žádná skutečnost
neodpovídá. Nad to jsme již zmínili, že se
těch holých stínů a vědem zloduchové zmoc
nili a pod nimi se ctíti a modloslužbu sipro
kazovati dali, jakož i to neméně pravdajest,
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že celé pohanství vůbec stálo pod vlivem
zlomoci. Zloduchové přičinili výtvorům oněm
působením svojím takměř pečeť nějakou, S
jedné strany hrůzy přírody, s druhé strany
půvaby její nade vši míru sesílivše, ano vý
tvorům obraznosti lidské svou bytnost pod
ložili a výmyslův jejich ke svému ubožnění
a k dalejšímu opět do bludů a hříchů za
vedení lidí zneužívali, v modlárnách, výpo
vědnicech, školách čarodějů a jinde rejdy
svoje provozujíce. To jisto, že ohavnost a
ukrutnost pohanské modloslužby taková jest,
že jí samým výplodem lidské fantasie býti
nelze a že nevyhnutedlně ďábelská moc v
nich působila. Tudy modlářstvím vzniká 0
becenství se zloduchy a účastenství v mo
dložertvinách pojí a sdružuje člověka s dé
mony, kteroužto povahu dábelskou v po
hanství nejednou svatí otcové vytýkají a vy
ličují.

Tudy vece ap. dále: Nechci pak, abyste
se společníky zloduchů stali, přiúčastnováním
se totiž modložertvinám. A hned také důvod
uvádí, proč by toho nechtěl, an vece: Ne
můžete kalicha Páně píti a kalicha zloduchů,
nemůžete stolu Páně účastní býti a stolu zlo- 
duchů. Nemůžete vece, ješto jedním se druhé
popírá a podle sebe to dvoje státi nemůže,
ovšem ale také spolu se sdružovati nemá a
nesmí, an nikdo démonům bez urážky Kri
sta sloužiti nemůže. „Kalichem Páně rozumí
kalich t. j. nápoj, jenž člověka v obecenství
s Pánem uvodí, a podobně kalích zloduchůjest
kalich, jenž nás spolčuje se zloduchem.. Jak
kalich se přejmenovně béře, tak i stůl t. j.
oltář se béře místo obětě na oltáři obětované
či m. hostiny, jenž z modložertvin se ustrá
jela. Jiní genitiv Fáně při kalichu vykládají
genitivem původu o kalichu ode Pána usta
noveném a poskýtaném a druhý genitiv při
kalichu zloďuchů co genitiv přívlastku o ka
lichu, jehož obsah modlám a tudy zloduchům
se přivlastnuje a věnuje. Stejným spůsobem
stůl Páně a stůl zloduchů berou. Leč- první
výklad případnější jest. Apoštol dovodí: jakož
ten, kdož obcuje posvátné hostině křesťanů,
tím. se křesťanem býti vyznává a kdo v ži
dovských svatohostinách podíl béře, židem se
býti projevuje: tak kdo vmodlárně modložert
viny požívá, modlářem a pohanem býti se
okazuje. Očividně klade apoštol eucharistii
proti obětem židovským a pohanským a tudy
sněm Trid. 22, 1. z toho místa právem učí,
že eucharistie obětí jest. Kde oltář, tam obět,
tam ale i kněžství, any tři věci tyto sou
vztažny jsou. Pro přimnožení důrazu apoštol
ukazuje nemístnost, ano nesmyslnost toho po
čínání, když který křesťan modložertvinám
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obcuje; nebo to praví nic jiného nebýti, leč
nějaké popouzení Pána. Dí: Čili rozřevnu
jeme Pána? v čemž naráží na slova Deuft.
32, 21. Popudili mne tím, jenž není bohem,
a rozhněvalí mne ješitami svými. Může se
rozuměti popuzování ke hněvu neb k řevni
vosti podle toho, že v Starém Zákoně již
Bůh co choť se představuje, jenž řevniv jsa
cti své jinému nepřipouští. Tuto se o Kri
stu to praví a apoštol vece, že křesťan, jenž
modlohostinám obcuje, Kristu co choti duše
své se zpronevěřuje a všelijak ho tím
ke hněvu popouzí, ana řevnivost hněv za
sebou táhne. Takové popouzení a rozřevno
vání, povídá daleji ap., nemůže na dobro vy
jíti a s jistou škodou a záhubou se potkati
musí. A tudy dí: Zdali silnější jsme nad
něho? Vystříhá Korinfany před nebezpečím,
v něž se uvaluje, kdo Pána popouzí. „Kdo
se protivil jemu a měl pokoj? Job. 9, 4.Ne
bezpečí to, míní apoštol, má nás přiměti k
tomu, abychom se všelijak Pána uraziti a po
puditi varovali a tudy modlohostinám neob
covali. Tím končí pojednání svoje o modlo
hostinách doloživ důvod ten, jenž 1 sešlou
poněkud a zamřelou duší otřásti musel.

Takto apoštol důrazně odvozuje ode při
účastnování se v hostinách obětných pohanů
a vůbec od požívání modložertvin, pokavád
modložertvinami se býti kladou a považují.
Ale ne všechno maso z modložertvin na mo
dlářských hostinách se strávilo, nébrž tytýž
se prodávalo veřejné a doma soukromě se
jídalo. I nastala otázka, zdali též, co pravil
o veřejných modlohostinách, platí o jedení
obětného masa soukromém ? O tom apoštol
nyní pojednává.

29. Všechno mi volno, ale ne vše
chno prospívá; všechno mi volno, ale
ne všechno vzdělává. 24. Nikdo nehle.
dej, co jeho jest, nébrž cojest druhého.
20. Všechno co se na jatkách prodává,
jezte nic se nevyptávajíce pro svědomí.
26. Hospodinovať jest země i plnost
její. 27. Někdo-li pozve vás z nevěrců
a chcete-li jíti, všechno, co se vám před
kládá, jezte, nic se neptajíce pro svědomí.
28%. Pakli by kdo řekl: Toto jest mo
dložertvina, nejezte pro toho, jenž 0
známil a pro svědomí. 29. Svědomím
pak míním ne tvoje, nébrž druhého ;nebo
proč svoboda moje soudí se od cizého
svědomí ? 30. Když já s díkami se při
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učastnuji, proč urouhán bývám pro to,
z čehož já díky činím? 31. Buďtedy
jíte, buď pijete, neb jiného něco činíte,

razu buďte Židům a pohanům i církvi
Boží. 33. Jakož i já všelijak všechněm
se zalibuji nehledaje, Co mně užitečno
jest, nébrž co mnohým, aby spaseni
byli,

Namítali Korinfané mnozí, že křesťan
ství svobodu uvedlo u věcech modloslužby
se týkajících, oprostivši lidstvo od pout pře
mnohých s onou spojených. Pavel ohled béře
na takové námitky a svobodu onu Sice u
znává, "le jistými pravidly ji obmezuje, a sice
nejprv více vlastní výhodou mravnou, ná
potom užitkem mravným bližního. Všechno
mi volno, vete a slovem všechno místněji
zahrnuje požívání masa modlám obětovaného;
ale dokládá ne všechnoprospívá, s prospěchem
se děje, života mravného vlastního a cizého
napomáhá 6, 12. Z toho ponechává odvěto
vati, že tedy nenáleží všech věcí užívati,
nébrž jenom těch, jenž prospěšny jsou; pro
spěch tu mravný se rozumí, jak na ocejest.
Má však apoštol tu ozvláště mravný úspěch
bližního na mysli a tudy ihned dále klade:
všechno mi volno, ale ne všechnovzdělává t.j.
duchovný a právě křesťanský život bližního
zvelebuje a zvyšuje a pěstuje Rom. 15, 2.
24, 19. Výroky ty svoje apoštol odůvodnuje
jiným předpisem všeobecným, jejž dokládá:
Nikdo nehledej, což jeho jest, nébrž co dru
hého jest. Hledati svého značí v písmě sou
kromého, vlastního užitku a pohodlí hleděti
nedbajíc a dobro veřejné; očividně tuto vlast
ní užitek časný, dobrem druhého ale mravné
a duchovné dobro se rozumí. Podjímá ovšem
pode všeobecnou tu výpověď ten ozvláštní
předpis, aby připožívání věcí dovolených a
vůbec při věcech nejetných nikdá ku vlast
nímu prospěchu člověknehleděl, k prospěchu
časnému, jehož se bez urážky povinnosti li
šiti může, nédrž celý časný svůj prospěch
vezdy podřizoval duchovnému prospěchu bli
žního. Podobně Fil. 2, 4. a níže 13, 5. míst
něji; Rom. 15, 3. n. ukazuje na příklad
Páně, jenž nehledal výhod svojich,nébrž spásy
lidské a pro ni všeho pohodlí se zhostil. Po
slově nébrž doplniti sluší slovo každý, jak
každému zřejmo jest. |

Od povšechné té výpovědi přechází Pavel
k jednotlivým některým v té příčině před
pisům, an dí: Všechno co se na trhu neb na
jatkách prodává, jezte, nie se neptajícepro svě
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domě. Dovoluje apoštol všeho masa v jatkách
čili v kotcích ana trhu prodávaného užívati,
ale s tou výhradou, aby se neptali, zda maso
to kdy modlám obětováno bylo čili nebylo.
Vystavením k veřejnémuprodávánína jatkách
maso vyšlo ze všeho spojení s modlami a
vráceno bylo k obyčejnému a přirodilému
poměru a potahu, k němužod Boha původně
stvořeno bylo. Mohlo se ho tedy všelijak
užíti bezhříšně. Leč poněvadž mdlejší kře
sťané nehned se vyzuli z předsudků a ne
hned poznali, že maso to dříve modlám obě
tované všelikého spojení s modlami nyní, an
se veřejně prodává, zbaveno bylo, tudy při
kazuje apoštol neptati se a sice pro svědomá
totiž, aby svědomí slabé poznajíc maso býti
modložertvinou nesoužilo se, v pochybnost
neupadalo a posléze v pochybách jedíc je
nepokleslo 8, 7. n. Všady zajisté sluší úrazům
ustoupati a jim se vyhýbati a štítiti se jich,
nikdy ale jich nepřivolávati. Jiní rozumějí
pro svědomé druhého, jak níže v. 29. apoštol
o cizém svědomí mluví. Leč právě, že tam
níže o cizém mluví, zdá se, že tuto o vlast
ním ptatelů svědomí řeč jest, aspoň hlavitě,
ač ostatek vesměs se nese mluva Pavlova,
ani cizého nevylučujíc svědomí, ozvláště při
jmeme-li, že se obrací k těm, jenžto se zá
siláky v křesťanství pokládali.

Že ale všeho, co se na trhu prodává,
člověk požívati může, dovodí Pavel ze žalmu
29, 1. slova ta za vlastní přijímaje: Fdáně
jest země a plnost její. Plnost jest to, co zemi
naplnuje a činí, aby prázná nebyla, totiž ú
hrn a soujem všeho tvorstva zemského. Z
toho pak, že veškery věci Páně jsou, plyne
samozřejmě, že nic v sobě není nečisto a po
káleno a že tudy všeho požívati mohou, což
koli prodává se na trhu. Podle toho se ří
dili v Antiochii křesťané za dob Juliana Od
padce, když byl veškery potravy na trhu
vodou z modláren vzatou postříkati poručil,
a druh druhu přivolával: Hospodinova jest
země a plnost její, tím ohavným skutkém v
požívání se mýliti nedada. Leč aby se vý
roku toho o svobodném všech věcí užívání
nenadužívalo, udává Pavel těm, kdož svo
bodněji o věcech smýšleli, ozvláštní některá
pravidla. Někdo-li z nevěrců váspozve a chcete
li jéti, jezte všecko, netázajíce se pro svědomá.
Mluví o hostinách obětných, obyčejných a
soukromých, při nichžto se ale ovšem i maso
obětné nalezati mohlo. O hostinách obětných
očividně řeči není, jak z v. 28. vysvítá a Z
toho, že jim k hostinám těm jíti dovoluje.
Ze slov: Chcete-lijétí patrno, že jim se po
zvání takovému vyhověti dovoluje, avšak přece
raději by viděl, kdyby se hostin oněch po
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hanských vystříhali. Dovoluje pak jim, kdyžby
již tam na hostině byli, všeho požívati. Ale
ihned přičinuje výjimku toho, an vece: Pak
li někdo praví: To jest svatožertvina, ne
jezte pro toho, jenž oznámil a pro svědomí.
Oznamitele nemíní Pavel hostitele, jak z 0
pakování slova někdo na jevě jest; rozumí
se spoluhost a sice poněvadž se naň ohled
bráti má, spoluhost křesťan z pohanstva, jenž
mdlým jsa dosavad nevěděl předsudkův o mo
dložertvinách veřejně prodávaných se zho
stiti a vezdy v nich něco modlářského spa
třoval; nebo na pouhého škádlitele a drá
žditele křesťanů mysliti tu nelze,an se s tím
potýká předpis apoštolův, pro svědomítakového
člověka t. j. aby se ušetřilo svědomí, zdržo
vati se masa, jenž modlám obětováno bylo.
Dí zajisté: nejezte pro oznamovatele a pro
svědomí, kdež slova a se béře výkladně «
sice pro svědomí jeho, či pro ušetření jeho
svědomí. Pavel sám vysvětluje, o čím svě
domí tu mluví: svědomí ďém ne tvoje vlastné,
totiž toho, jenž varován a vystříhán byl,nébrž
druhého, totiž onoho oznámitele, pro něhož a
pro jehožto svědomí se masa řečeného zdr
žovati má. Nebo ten, jenž jísti z modložert
viny na hostině soukromé hodlal, klade se
tu co svobodomyslec, jemuž přikazuje Pavel
šetřiti mdlého svědomí spoluhostova. Dávápaktohopříčinu,anvece:© Nebopročsvo
boda moje soudí se od cizého svědomí? Svo
bodou rozumí nezávislost od nejetných a lho
stejných věcí, souzením rozumí odsuzováníči
tvrdý soud, jímž svěďdomécizé, svědomí člo
věka, jenž podle náhledů mojich zhola spra
vovati se nehodlá, svobodné počínání u vě
cech nejetných za nesvědemitou drzost po
važuje, se horší a hněvem naplnuje. Svo
boda, jenž nutně podpadá nespravedlivému
soudu takovému, nepřestává svobodou býti a
povahu svobody zachovává nečiníc, čeho či
niti nemusí t. j. modložertvin nějedíc. Ještě
jiný toho nejedění důvod dává: -Kdyžjá s
díkamí se přiúčastnuji, což urouhán bývámproto,začdíkyvzdávám?© Béředůvodod
obyčeje při jídle se modliti a dí věcí neslu

šnou a potýkavou býti, díky. Bohu v modlit
bě za potravu vzdávati 2 při tom. Jiného k
rouhání drážditi a popouzeti. „Díkymíníty,
jenžto se Bohu modlitbou vzdávají, čehož
křesťané nikdá při jídle nepomíjeli 1. Tim.
4, 3.. Přiúčastnovati se samozřejmě se do
plnuje slovem: v jédle a pití. Když mdlec
spatřuje v požívání modložertvin na soukro
mých hostinách nevděčnost k Bohu, lehko
vážnost, ano pohrdání a potupu, a proto se
v rouhání a pomluvu vydává, tu lépe jest
pro uvarování se těch pomluv a růhotů od
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říci se svobody vlastní a tou obětí úraz
lidí přetrhnouti. Díků vzdáváním se jídlo
a pití posvěcuje, Bohu připisuje a zloduchům
odpírá.

S tím naučení o modložertvinách končí
apoštol; leč se mu vidí k závěrce přičiniti
napomínání všeobecné a pravidlo, jehož by
co opolny při všelikém počínání svém ná
sledovati měli. Jest to svrchovaný cíl a
konec všeho jednání a v tom vrchuje uží
vání svobody, když ke cti a chvále Boží
všechny věci činíme. Vyvodí všeobecnou ná
uku tu z jednotlivých předešlých napomínání
a dí: Buď tedy jíte, buď půjete, neb jiného
něco činíte, všechno k slávě Boží číňte. Ve
škeren život křesťana má směřovati ke cti a
slávě Boží; a to se stane, když netoliko se
všeho vystříhá, co jiným k úrazu a ku po
horšení jest a co lidi od zalíbení sobě ve
křesťanské pravdě odraziti by mohlo, nébrž
také všechny myšlénky a skutky tak uspo
řádá, aby v nás a v jiných známost a láska
Boží vezdy více se zmáhala a osvědčovala.
Za tou příčinou křesťané začátek i konec
každého díla znamením kříže zasvěcovali.
Sv. Basil citujíc místo naše klade: Sedaje
k stolu modli se; jedě chleb díky čiň dárci
věčnému; piješ víno? Zpomeň na toho, jenž
je tobě dál k radosti a útěše. Patříš na

-nebesa a na krásu hvězd? Padni před Bo
hem a cti jej, jenž to všecko v moudrosti
své stvořil. Tak i při východu a západu
slunka atd.

Ještě apoštol dotýká záporného předpisu
zvláště, ač ovšem ouhrnoval se ve všeobec
ném předchozím pravidlu: Buďte bez úrazu
Židům a pohanům a církvi Boží. Židé a
pohané se kladou oproti křesťanům a velí
apoštol všelijak prohlédati k tomu, aby ne
věrcové nijak se neuráželi, nébrž raději k
víře získání byli. A v tom sebe vystavuje
za příklad řka: Jakož i všelijak všechněm se
zalibuji nehledaje, co mně užitečno jest, nébrě
co mnohým, „aby spasení byli. Zalibuji se
všem, vece; hledím se zalíbiti, sklonuji a
schyluji se k jejich náhledům a „obyčejům,
pokad bez urážky Boha mohu, Židem Ži
dům, pohanem pohanům se stávaje 9, 19.n.
Mluví 0 snažení, nemluví o úspěchu, jak sa
movidno, an všechněm líbiti se nemožno
jest.. Tudy dí Gal. 1, 10.: Zdaliž lidem se
lábiti hledím? Kdybych se lidem zaliboval, ne
byl bych služebníkem Kristovým. Zalibovati
se mocnářům a zámožníkům a velmožům a
bažiti po chvále lůzy jakékoli s opuštěním
nějakým pravdy jest zrada na Bohu, pravdě
a spáse lidské, čehož Pavel všemožně se
vystříhal, jenom tenkrát a v tom seschyluje
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k žádostem jiných, když to k spasení slou
žilo. Nebo spasení všechněch byl účel a
záměr všeliké snahy apoštolovy, spása ale
duší jenom pravdou a ctnotou se dochází.
Patří sem ještě výrok z následující hlavy, v
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němž apoštol od sebe co vzoru Korinťanům
předloženého postoupá ku pravzoru Kristu,
jehož všickni následovati mají; napotom 0
některých zlozvycích při veřejných službách
Božích jednaje.

Hlava XL.

Skrze čtyry kapitoly apoštol až do ilavy
XIV. nepořádky zaběhlé v Božích služ
bách kárá a jak jim vyhovět?předpisuje.
Ve hlavě naší XI. jedná 1—16. o vněš
né slušnosti při službách Božích a velí,
aby muži holohlavt, ženy ale v závojech
službám Božím obcovali. Dále 17—34.
haní nadužívání zaslé při slavení večeře
Páně a učí, kterak by důstojně se sla
viti měla, při čemž ustanovení toho ta
jemstvá obšírně vypisuje,

1. Následovníci moji buďte, jakož
1 já Kristův. 2. Chválím pak vás bra
tři, že všelijak na mne pamatujete a
jakož jsem. vydal vám, příkazy moje
zachováváte. 3. Úhci pak, abyste vě
děli, že každého muže hlava jest Kri
stus, hlava pak ženy muž, hlava pak
Kristova Bůh. 4. Každý muž modle
se neb prorokuje s přikrytou hlavou
hyzdí hlavu svou. 5. Každá pak žena
modleci se neb prorokujíc s nekrytou
hlavou, hyzdí hlavu svou, nebo jedno
jest, jakoby se oholila. 6. Nebo neza
haluje-li se žena, ohol se; pakli 0
hyzdno jest: ženě stříhat se neb holiti,
zahal hlavu svou. 7%.Muž sice nemá
zahalovati hlavy své, ješto obrazem a
slávou Boží jest; žena ale jest slávou
mužovou. 8. Nebo není muž ze ženy,
nébrž žena z muže. 9. Také pak nebyl
stvořen muž pro ženu, nébrž žena pro
muže. 10. Proto má žena přikrytí
míti na hlavě pro anjely. 11. Ale
však ani muž bez ženy, ani žena bez
muže v Pánu. 12. Nebo jako žena z
muže, tak jest i muž skrze ženu, vše
chno pak jest z Boha. 15. Vy sami
suďte, sluší-li zeně nezavité modliti se
Bohu? (14. Sama-li příroda neučí vás,
Že muž-li vlasy rostí, potupou jest jemu.

15. Žena však-li vlasy rostí, okrasou
jest jí, poněvadž vlasy místo závoje jí
dány byly. 16. Pakli se komu vidí
svárlivým býti, my takového obyčeje ne
máme, ani církev Boží.

Slova, jimiž hlava tato počíná, vlastně
zavírají pojednání předešlé hlavy, jak již
povědíno a apoštol vystavuje se co příklad
pro ně v tom, že nehledal svého užitku a
pohodlí, nébrž všady všelijak k výhodám ji
ných prohlídal. Dí: Buďte či jak ř. t. staňte
se následovníky mými; předpokládá, že toho
dosud nebylo. Ale jelikož by vzorem nebyl
nenásledovav Krista co pravzora, tudy při
dává: jakož já jsem Kristův následovník. Kri
stus zajisté ne sám sobě žil, nébrž spáse lid
ské, slávu nebes opustiv, tělo na se vzav, lidem
slouživ a za lidi umřev R. 15, 3. Fil. 2, 4.

Než ale ke svému napomínání přejde,
předesílá věty některé, jimiž by strohé důtky
a výtky svoje ujemnil. Dí: Chválím vás, že
všelijak na mne pamatujete a jakož jsem vy
dal vám příkazy či lépe dle ř. t. podání moje
držíte. Místo všelijak mávru někteří slovo to
k slovu pamatujete táhnouce překládati chtějí
větu: že na všechno moje pamatujete, Že vše
chno, co ode mne pochodí, v paměti máte;
leč vazba slova uéuvnuee v N. Z. s akkus.
nepřichází a lépe tudy jest s vulgátou per
omnia všelijak vykládati slovo zavze a je 0
sobě bráti. Poněvadž pak na něho pamatují,
tudy jde, že také co jim vydal příkazy za
chovávají. Stojí v ř. t. podání napadocsu,
vulgáta má ale příkazy či předpisy praecepta,
poněvadž ne tak o naukách, jako raději 0
obyčejech a o kázni řeč jest. Apoštol hned
při založení církve Korintské zavedl některé
vněšné řády a chválí z toho Korinťany, že
je vůbec zachovávají a drží. Ale chvála ta
není bezvýminečna, nébrž všeobecně se ne
souc některé výslipky připouští. I dí dále:
Chci ale, abyste věděli, že každého muže hla
vou jest Kristus. Mluví tu o křesťanech a
ku křesťanům a tudy mužem rozumí kře
sťana, jenž ve zvláštní poměr ku Kristu ve
šel. Věta ta uvádí důkaz pro nauku, kterou



I. Korint. Xi, i—[6. O vněšné slušnosti mužův i žen při bohoslužbě.

Pavel o poměru ženy k muži předkládá;
poměr muže ke Kristu jest základem poměru
téhož muže k ženě. A odtad dovodí' napo
tom, že má s příkrovem či příkrytem žena
při službách Božích přítomna bývati. Vyšlo
to ženského pohlaví od obyčeje hlavu zaví
jeti se oproštění ze zlesrozuměného učení
křesťanského o křesťanské svobodě a rovnotě
a ženy ji také táhly ku postavení svému v
církvi a v rodině, ješto apoštol ji v poměru
k Bohu a Kristu a ve mravném postavení
toliko záležeti tvrdil. Žena křesťanstvím muži
stejnorodou stala se a vrácena jí svoboda,
které před přibytím Krista lišiti se musila.
Ale ne veskrz muži jest rovna a jmenovitě
u veřejném životě církevním v jiném pomě
ru ke Kristu než muž Stojí, ač vniterný a
mravný k Němu poměr u obou, u muže i u
ženy, stejným jest. Muži hlavou, dí, Jest
Iristus, hlavou pak ženě muž. Připisuje mu
žovi bezprostředný a tudy vyšší poměr ke
Kristu a tento bezprostředný potah jest zá
kladem toho, že mužové v církvi předstojci,
učiteli a správci se státi mohou, čehož se
ženám nedostává, prostředně, mužem totiž s
Kristem spojenu jsoucím. Rozuměj, jak již
praveno, o vněšném poměru v církvi, nebo
o vnitrném postavení řeč není a vnitrně žena
s Kristem spojena jest stejným jak muž spo
jením bezprostředným. Nedí Pavel, že by
mezi muži v církvi rozdílu nebylo, aniž růz
nosti té ruší, jenž mezi lajiky a představci
církve se povahuje, nebo nemůže sobě sám
odporovati, an 12, 5. 28. Ef. 4, 11. a jinde
rozličnost dotčeného poměru jasně vystavuje.
Zenám vystihuje prostředný ku Kristu po
měr, an dí: hlavou ženy jest muž, hlavou
bezprostřednou v tom smyslu, v jakémž vý
Šeji praveno. Podřízena jest žena mužovi —
nebo hlavou býti značí toli Co pánem, ná
čelníkem, ředitelem, předstojcem, vládcem a
správcem býti; ale tím podřízením nezahr
nuje se menší povolání k spáse, nébrž namítá
se jenom postavení ženy v církvi mužům podří
zené, jak již povědíno a spolu podředbu ženy
pod muže v životě rodinném, kdež žena podle
velení Božího stvořenímpronešeného(jak v.8.
o tom jedná) mužovipodčiněnaa jeho co hlavy
poslušna býti má. Podředba ta, jakož se jeví
již V samém upravení přirozeném ženy ohle
dem k muži a tudy přirozenou jest, tak i
od ženy svobodně podnikati se má, aniž má
žena nerozuměním svobodě a rovnotě kře
sťanské za obor propůjčené sobě činnosti
zasahati. V tom poměru muže a ženy za
kládá se i onen mystický, podle něhož muž
představuje Pána a žena obrazem jest cír
kye, choti Páně, jenž jemu ve všem podro
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bena jest Ef. 5, 24. Tuto podstatnou ideu
Pavel všelijak do života uvésti usiluje opět
znova a prohlídá k tomu, aby skutečnost
vezdy více se sjednávala s ideou touto. Ne
potýká se s tím, co Gal. 3, 28. praví, kdež
dí, že v křesťanství není muže ani ženy, ani
pána, ani sluhy atd., nébrž právě oním vý
rokem ideálným vysvětluje a obmezuje vý
pověď svou tutohle vynešenou. Vystoupá a
povznáší se při tom jako po stupni až k
Bohu, co k hlavě svrchované, an dí: hlava
pak Kristova jest Bůh. Očividně se tu Kri
stus považuje se strany více té, kteroužto
co druhý praotec obnoveného pokolení lid
ského člověkem se stal a tudy ve všem vůli
Otcově se podroboval, při čemž božství jeho
a jeho s Otcem stejnobytnost ujmy neutr
pěla Fil. 2, 6. Aniž potřebí myšlénky, že
Kristus se má k Otci co tělo k hlavě, jenž
oboje společnou a jednu bytnost mají, nébrž
držeti jenom třeba, že Kristus se tu dle slu
žeb, ne však dle bytnosti považuje.

Již pak z toho povšechného výroku vy
vodí výsledky a Sice nejprv přednost mužů
před ženami při veřejných službách Božích.
Dí: Každý muž modle se neb prorokuje s
přikrytou hlavou, hyzdí hlavu svou. Modlením
zde rozumí modlení veřejné, obecné a litur
gické, při veřejných službách Božích proná
šené; tak 1prorokováním rozumí proroko
vání veřejné a obecné v chrámě při službách
Božích. Prorokovati R. 12, 6. 1. Kor.12, 10.
značí z nadchnutí Ducha sv. a ze vnukání
Božího mluviti a různí se, jak již Zlatoúst
znamená, prorok od učitele tím, že prorok
všecko od Ducha sv. pronáší, učitel ale také
něco ze svého mluví. Obojí pak, velí apo
štol, má se díti u mužů holohlavo, an muž,
kdo modlí se a prorokuje s Aluvoupřikrytou,
hyzdi hlavu svou. Při tom předpisu Pavel
odstupuje ode zvyku východních národů a
poddává se obyčeji řeckému co přírodnějšímu
a významnějšímu. U Zidů a vůbec výchoďanů
netoliko kněží, nébrž i lid se modlil shlavou
okrytou a u Židůnadto čtenář veřejný ta
litem či závojem se zahaloval 2. Cor. 3, 14,
n. U Rímanů si hlavu při obětech podobně
zahalovali, ač v některých případech jinak
sobě vedouce. U Rekův ale opak tohe vládl
a obřadové se konali s odkrytou hlavou. A
obyčej ten odpovídal docela řádu od Boha
ohledem přednosti mužův uvedenému, že a
poštol opak toho za neúctu hlavě prokazo
vanou vydává, andí: hyzdéhlavusvou. Kterak
hlavu hanobí, nepovídá apoštol, ale samo
zřejmě se rozumělo. Přikrytá hlava byla u
přemnohých starých národů znamením pod
danosti a poroby a otroci předesvým pánem
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hlavu svou přikrývati museli. Odkrytá hlava
ale byla znakem svobody a samostatnosti a
muž svobodný, kdyby byl hlavu odkryl, bylby
hlavu svou dle všeobecného náhledu a u
znání ohyzdil, poněvadž by byl tím prvotno
sti a svobody jako se odříkal a práva se
vzdával, podle něhož nikdo leč Kristus hlavou
jeho není. Nepraví apoštol, že by:v Korintě
skutečně někteří byli při modlení a proro
kování hlavu halili, nébrž výpověd svou za
podkladek dalejšího o ženách výroku při
vádí a předkládá sadu, že křesťanský muž
sobě vésti má co hlava rodiny, co obraz a
náměstek Krista, aniž má důstojenství svého
zadávati, což by se přikrytím hlavy stalo.
Hlavu svou ohyzďuje; ješto ale hlavou jeho
jest Kristus, tedy neúcta ona se také nějak
na Krista odlévá. Ostatně kněží při službách
Božích holohlavi jsou, když Krista předsta
vují, přikrývají pak hlavu, když církev, choť
Páně zastoupají, ač me všelijak důvod ten
průvodným jest.

Druhý vývodek, jejž vede ze všeobecné
věty v.3.pronesené, týká se žen; dí: Každá
pak žena modleci se nebprorokujeci s nekrytou
hlavou, hyzdí hlavu svou. Pokládá, žel ženy ve
řejaě se modlily a veřejně prorokovaly, cožjim
Joel. 2,28. Act.2, 17. 18. připovědíno bylo. Leč
ženy takové a pod zástírkou jich i ženy jiné
veřejně s nezakrytou hlavou ve sborech cír
kevných vyučovati se podjímaly, což apoštol
sice níže 14, 34. a 1. Tim. 2, 12. jim zapo
vídá, tuto ale zatím o své váze nechává a
jenom při tom spůsob výstupu jejich veřej
ného kárá, o němžto právě mluví. Zeny na
východě a také ženy řecké veřejně se jenom
v závojech ukazovaly, jenom při některých
obřadech a bohoúctách ženských druhdy zá
voj odkládajíce a prostovlaso sobě vedouce.
K. Sulpicius rozvedl se se ženou, že veřejně
se bez závoje objevila Val. Max. 6, 3. Kře
sťanky některé myšlénkami nezralými 0 svo
bodě křesťanské zavedeny jsouce spůsob ten
holohlavo službám posvátným obcovati také
do schůzí bohoslužných křesťanských uvozo
valy a bez zavití se modlily, ano prorokovaly,
tím nemalé pohanům samým pohoršení dá
vajíce. Apoštol nemohl nešvaru toho dopou
štěti všady k tomu prohlédaje, aby se ni
kterak cit slušnosti a obyčej národní neu
rážel, nébrž naopak aby pilně se ostříhalo
těch obyčejův, jenž záštitou a obranou do
brých mravů býti mohou. Tím více tedy tu
kárá odrzení žen nezakrytě veřejně vystou
pati, čím více se mu nespůsob ten s řádem
Bohostanoveným potýkati viděl. Dí: hyzdé
hlavu svou, poněvadž se tím na roveň staví
se ženkami zlopověstnými, s nevěstkami, a
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poddanosti své pod muže tím osvědčiti se
zdráhá, což se právě nosením závoje děje.
Nebo, dí dále apoštol k světlejšímu důvodu,
jedno jest jako by se oholila t. j. není nic ji
ného a nic lepšího, jako ta, která oholena
jest. Jakož dlouhé vlasy u Zidův i pohanů
byly ženě ozdobou, tak vlasy ustřižené byly
buď znamením zármutku Deut. 21,12. Hom.
'Od. 4, 198. aneb nestydatosti, anoi pokutou
nevěrnic. A Tac. Germ. 19. praví, že cizolo
žnice u Germanů vlasů zbavena byvši od muže
z domu byla vyháněna. Chce tedy apoštolříci:
Nezavitá modlitelkyně stojí v stejné míře S
tou ženskou, jenž má ostřižinynevěstky. Nebo,
vece apoštol vysvětlujíc, že holiti se a ho
lohlava choditi u ženuza stejno odbývá —
nebo nezahaluje-li se žena, ostříhej se. Těmi
slovy vzbuzuje nechutenství proti obyčeji
zlému, aby tím lehčeji neslušnost a nepří
stojnost nekrytí hlav u žen ozřejmil. Nekrytí
hlavy stejnou nestydatost jak ostříháníhlavy
opovídá a toto není leč dálejšek onoho. Tudy
dokládá: ohyzdno-lť ženě oholiti neb ostříhati
se dáti, zavij hlavu svou. Zlý obyčej ten dvůj,
že ženy nezavity chodily a prorokovaly ve
řejně ve shromážděních církevních, zavládl
teprv po apoštolově z Korinta odchodu, an
by jej byl jíž dříve Pavel sťtavil. Poněvadž
O pannách řeči nevede, zdá se,že toliko ženy
se ho dopouštěly; ač ovšem jich se předpi
sové jeho tím více týkali. Předpisové ti 0
všem nyní nedocela se drží v církvi, byli
zajisté dočasní ; avšak vezdy církev pravidla
chová, že všady slušnosti píleti a nezlých 0
byčejů národních šetřiti přijde.

Důvod jeden byl uvedl pro zahalování
se žen při veřejných službách Božích, vzatý z
vespolného ženy a muže postavení. Pokra
čuje v tom dáleji ohledem na příběh stvo
ření a sice opět jak v. 3. vede jej od pro
tivy. Vece: Muž stce nemá zahalovati hlavy
své, ješto obrazem a slávou Boží jest; žena
ale slávou mužovou jest. Muž obrazem jest
Božím, poněvadá vláda jemu nad zemí byla
od Boha dána, jakož i nade všechněmi tvory
Gen. 1, 26. Slávou Boží pak jest, jelikož
panstvím a vládou tou nade tvorstvem svr
chovanou vládu Boží představujea zastupuje
Z. 8, ©. A proto nesmí a nemá muž S 0
krytou hlavou modliti se a prorokovati, po
něvadž okrytá hlava projevuje poddanství
pode vládu lidskou, což se s dotčenou dů
stojností mužovou potýká. Zena není obrazem
Božím v tom smyslu, o jakém Pavel sezmi
nuje, ješto vládu světa nevede jak muž, ač
ostatně podle ducha docela jemu stejnoroda
a stejnomocna jest. I ona sice obdržela vládu
nade tvory, ale jenom s mužem apod mužem
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ana jest, jak vece apoštol, slávou mužovovu,
ana sláva její v domě, její tam vláda a celé
důstojenství a veškeré právo její vněšné od
muže pochází a v podrobení se mužovi prů
chod iná, tak že v ní vysost mužova sejeví,
jak v měsíci zvýšenost slunka. Dí: slávou
mužovou jenom a nedí: obrazem, aby sene
zdálo, že 1 obraz Boží ženě upírá a aby ne
upřilišoval a na zámezí slušnosti nezabíhal.
Přece ale ještě dvojí větou područenství ženy
pod mužem dovodí, an vece: Nebo není muž
ze ženy, nébrž žena z muže. Z Adamazajisté
utvořil Bůh Evu, když se mu 0 samotě stý
skalo, co pomocnici Gen. 2, 20. nn. A tedy
netoliko podle původu, než i podle určení
svého od muže závislou jest, kteroužto po
slední myšlénku Pavel ihned ještě přičinuje,
an vece: Aniž byl muž stvořen pro ženu,
nébrž žena pro muže. Již s počátku pokolení
lidského, vece apoštol, poměr ženy k muži
týž byl a samým Tvůrcem uveden jest, z
něhož tedy vyzouvati se nesluší, nébrž právě
naopak slušno, aby žena podrobenost tu ve
řejně pronášela. A to jest, co apoštol z uda
ných vět vyvozuje, an praví: Proto má žena
vládu míti na hlavě pro anjely. Vládou roz
umí se přejmenovaně znamení vlády totiž mu
žovy, pod nímžto stojí, t. j. závoj má míti na
hlavě na znamení své pod mužovou vládu
podrobenosti. Podobně královstvím na hlavě
sluje znak království, koruna totiž a o kně
žích egyptských se praví, že měli za ozdobu
pravdu t. ]- znak pravdy. Přeložení staro
česká mají m. vládu přikrytí dobře dle smy
slu ne ovšem, ale dle významu, an čšovoi«
neznačí jiné věci leč vládu; ostatně pro ne
obyčejné to mluvení nejedny podmínky tu
vymyšleny byly, všechny nadarmo a nazmar,
aniž jich potřebí jest. Neméně nesnáze uči
nilo vykladatelům to, co ihned Pavel jakožto
důvod jiný, vněšný, přidává, an vece: pro
anjely. Nemohou se slyšeti tuto anjely ani
předstojci církve Ap. 1, 20., jak se některým
vidí, ani pobožní muži a proroci. Ani také
anjelé zlí, jak 6, 2., jakoby zloduchové hodlali
nezakrytím tváře muže ku chlipnosti podní
titi. Podle stálého církve výkladu anjelé tito
jsou skuteční anjelé Boží a sice anjelé stráž
cové církví a jednotlivých křesťanů, jenž při
stojí při modlitebnicích a oltář obdávají Ap.
8, 3. ve vší před Bohem pokoroua stráž ve
douce takměřf nad chováním se a tudy nad
kázní a cudnotou a důstojenství ve schůzech
kostelných všelikým nedostatkem slušnosti a
přístojnosti ve smutek se ponořují Mt. 18,
10. Fro anjely jest tedy z úcty pro anjely,
ze studu před anjely. Tak Z. 131, 1. dí se:
před anjely prozpěvovati budu tobě a Tob. 12,

Svatý Pavol,

21

12. vece Rafael k Sáře: já jsem přednášel
památku modlitby vaší před Velesvatým. Sv.
Nilus vypravuje o sv. Janu Zlatoústém, že
kněz ten podivuhodný a světlo celého oboru
vídal tytýž chrám naplněný anjely zvláště ten
kráte, když nejsvětější oběť Bohu přinášeti
hodlal. Sv. Řehoř dialog. 4, 58. dí: Kdož ze
věrců můž pochybovati, že se přioběti svaté
nebesa otvírají a sborové anjelů přicházejí a
věci nebeské se zemskými se pojí.

Poněvadž ale Pavel toli připisuje mužům
a je tak vynáší, že se zdál křivdu činiti že
nám, tudy přičinuje některé ohrady, aby slov
jeho nikdo k zlému neužíval a vytýká, v čem
žena mužovi docela se rovná. Dí: Leč ani
není muž bez ženy, ani žena bezmuže, v Fánu,
neb jak ř. t. čte v pořádku opáčném: ani
žéna bez muže, ant muž bez ženy v Fánu. V
Fánu t.j. v poměru k Pánu, ku Kristu, ve
křesťanském životě muž od ženy tak dobře
závisí, jak žena od muže a oba k obapolné
odvislosti spojeni jsou. Jiní slova v Pánu
úžeji sdružují se slovy muž a žena a za pří
sudek mají v ten spůsob: ani muž bez ženy
nemá v Kristu účastenství, ani žena bez muže;
leč výklad ten nepřiléhá k souvislosti a spo
jitosti aslovem: vPánuraději se jenom spůsob
příslovečněurčuje a značí toli, co v poměru ku
Kristu, v církvi Kristově, jak již praveno. Ta
obapolná a vzájemná odvislost a spojenost
již, vece apoštol dále, při samém jich stvo
ření zavedena byla a tudy musí dotčený po
měr ženy k muži obdržeti v církvi, an by
sic jinak křesťanství přirozenému pořádku se
příčilo. Vece: Nebo jak žena z muže, tak i
muž skrze ženu. Žena z muže jest podle pra
původu svého, an Eva z Adama vzata byla,
jak výšeji o tom v. 8. pravil Gen. 2, 21.,
muž ale skrze ženu jest podle dálejšího se
zrozování. Předložka ze značí bezprostředné
pojití, předložka skrze sprostředněné pojití
narozením, podle něhož všickníi mužové jsou
zrozenci ženy Mt. 11, 11. Mohl apoštol
i při muži říci, že ze ženy jest, leč hodlal
dotčený rozdíl vytknouti a tudy raději klade
slovce skrze. Aby ale důležitost a neproměn
nost takového obapolného poměru nahledli a
uznali, přidává větu: všecko pak z Boha po
chází a spořádáno bývá, jenž jest původ a
strážce tohoto základu života rodinného a spo
lečenského.

Ještě pak jeden, třetí, důvod uvádí, proč

by žena zahalena pš měla, vzatý z přístojnosti a slušnosti. Dí:Vy sami suďte, sluší
ženě nezavitě Podlaží se Bohu? Sami, vece,
bez předpojetí soudu odjinud, jak v ř t. u
sebe samých, každý ve svém rozumu a roz
sudku. Klade jenom modlit? se, ješto jenom
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k veřejnému výstupu prohlédá, a tudy mohl
slovo: prorokovati vypustiti. Sama-lt příroda,
rozvinuje důvod svůj, meučí vds, že muž-lí
vlasy zapouští, potupou jestjemu, ženavšak-lť
vlasy zapouští, okrasou jest jí, poněvadžvlasy
místo závoje jí dány byly? Přírodou se značí
přirodilý cit slušnosti čili přirozený poměr
úsudku a citu k věci,obyčejem a zvykem
ustálený. Doby té u Židů i Řeků člověk s
dlouhými vlasy držán za člověka bujného,
rozkošivého a rozmařilého; naproti tomu u
všech národů dlouhé vlasy ženám slušeti se
uznává. Jindy a jinde jinak bylo, co se mužů
týká, leč apoštol prohlédá k tehdejšímu zvyku
a podle toho v církví tonsura klerikům pře
depsána. Ženám velí, aby nosily zahalení,
poněvadž dlouhé vlasy jim ozdobou jsou.
Jsou ale ozdobou, poněvadžjim za závoj dány
jsou, poněvadž místo závoje u nich zastupují,
přirozeným závojem pro ně jsou. Tím pak
povídá a zajisté klade, že 1 zavíjeti hlavu že
nám sluší, od přirodilého k dělanémua strojenémuzávojizávěrkučině.© Nebojestliže
vlasy ženě k ozdobě jsou, proto žejí závojem
slouží, ovšem závoj sám jí k ozdobě jest a
zdráhání se závoje potupou býti musí.

Leč mohli se někteří Korintané z těchto
předpisů Pavlových vytahovati a namítati, že
v těch věcech žádného předpisu není a že
tedy každý svého zvyku a obyčeje se držeti
může. Odpovídá Pavel na to: Někdo-li svár
liv býti chce, tedy my jemu pravíme, že my
takového obyčeje nemáme, ant církev Boží.
Slovem my apoštol míní sebe a všechny v
církvi s ním stejně smýšlející křesťany, ovšem
1 apoštoly. Nemáme obyčeje toho, totiž aby
ženy bez závojů veřejně v církvi vystoupaly;
jiní méně vhodně obyčej rozumějí 0 obyčeji
hádati, příti se a svářiti se. Přikládá ještě:
ani církve Boží, aby ukázal, že tam ty ně
které ženy samy stojí v té věci a tedy tím
spíše sobě usmysliti mají a že ve věci té
ovšem slušno povšechný obyčej v církvi při
jatý zachovávati.

S tím apoštol končí pojednávání proti
neslušnosti od některých Korintanek sobě
dovolované a přechází k jinému mnohemMa vv,

tom:

17. Toto pak přikazuji, nechvále,
že ne k lepšímu, nébrž k horšímu se
scházíte. 18. Nejprv zajisté, když se
jdete se do shromáždění, slyším roz
tržky býti mezi vámi a poněkud i vě
řím. 19, Nebo musejí i odštěpenství
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| býti, aby také ti, kdo zkušení jsou,
zjevnými se stali mezi vámi. 20. Když
tedy scházíte se vespolek, již není, aby
ste večeři Páně jedli. 21. Nebo každý
svou večeři předbírá k jedení a jeden
lační, druhý ale se přepil. 22. Zdali
domův nemáte k jídlu a pití? Čili cír
kví Boží pohrdáte a zahanbujete ty,
kteří nemají? Což říci vám? Chváliti
vás? V tom nechválím. 23. Já zajisté
přijal jsem ode Pána, což jsem i vydal
vám, že Pán Ježíš v tu noc, v níž zra
zen byl, vzal chleb 24. a díky učiniv
lámal a řekl: Vezměte a jezte, toto jest
tělo moje, které za vás vydáno bude, to
čiňte na mou památku. 25. Podobně i
kalich (vzal) povečeřev řka: Tento ka
lich nová úmluva jest v mé krvi, to
čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou
památku. 26. Nebo kolikrátkoli jísti bu
dete chleb tento a kalich píti, smrt Pá
ně budete zvěstovati, až přijde. 27.
Protož, kdožkoli jí chleb tento nebo
pije kalich Páně nehodně, vinen bude
tělem a krví Páně. 28. Zkusiž pak
sám sebe člověk a tak z chleba toho
jez a z kalicha pij: 29. nebo kdo jí a
pije nebodně, odsouzení sobě jí a pije
nerozeznávaje těla Páně. 30. Proto mezi
vámi mnozí jsou nemocní a mdli a spí
mnozí. 31. Kdybychom sami sebe roz
suzovali, nebyli bychom ovšem souzeni.
32. Souzeni pak jsouce ode Pána bý
váme káráni, abychom s tím světem
nebyli zatraceni. 33. Protož, bratří
moji, scházejíce se k jedění, vespolek
na se čekejte. 34. Pakli kdo lační,
doma jez, abyste se k odsouzení ne
scházeli. Ostatní pak věci, když přijdu,
zařídím.

Pojednání své o zavíjení žen dokončil
Pavel rozkazem daným, aby se ovšem zaví
jely ženy, když veřejně v kostele se ukázati
chtějí. Dokončil ale rozkaz ten, aby tudíž
počal s novou vyslípkou ve věci nad jiné
veškery nejdůležitější. Tudy dí: Toto pak, co
jsem totiž dosudjednal o zahalení žen, přika
zuji nechvále, t. j. výtku a důtku s tím druže
a poje; tak mluví uskrávněje a obtoužné 4
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drsnaté předešlé a zvláště následující výtky
jemně, an vlastně přísně kárati míní, tak že
Smysl slova nechvále jest: co nejúsilnějí haně
a tupě. Nedobře někteří slovo přikazuji k
následujícím větám táhnou, jež dáleji o sla
vení večeře Páně stanoví. Vytýká jim ale,
že, dí, ne k lepšímu, nébrž k horšímuse schá
zéte, t. j. že schůze vaše neslouží vám a ji
ným přítomným ku vzdělání, umravnění a
posvěcení, nébrž naopak ku pohoršení, an
horšími se skrze ně stáváte a jiným podobně
ku pohoršení jste. Vystíhá a předstírá jimjiž:© Nejprvpak,vece,kdyžsejdetesedo
sboru, slyším roztržky býti mezi vámi. Slovo
nejprv postihuje nějakého napotom neb zu
druhé neb něčeho podobného, a zdálo se
některým, že sice slova doplňovacího není
nikde, ale že výslipka druhá ve v. 20. ná
sleduje, jakoby v. 18. káral roztržky při
shromážděních vůbec, verš 20. ale tupil a
haněl nadužitby zašlé při slavení večeřePá
ně. Leč toho nic není a Pavel v. 20. výtku
opět před se béře, již v. 18. započal a tudy
také téhož slova scházeti se ovveoyopévovVu6v
užívá tam i tuto. Lépe jiní druhý článek
nacházejí v 12, 1. ve výtce dané s strany
duchodarů. „Sboremse sama schůze a shro
máždka slyší, ač jiní méně vhodně místo
shromáždění, kostel, tu rozumějí. Schůze se
dějí ve chrámech ne proto, aby spolu sešli
se lidé, nébrž aby se vzdělali duchovně a
přede vším, aby se s Pánem a skrze něho
vespolek jednotili a co jedno srdce a jedna
duše k sobě vespolek lípnuli. Opak toho
jsou roztržky a rozkoly, jimiž nerozumí stran
a rozkolů oněch, o nichž v I. hlavě mluvil
a jenž také mimo schůze králku prováděly,
nébrž rozstrky ty, jenžto se vyskýtaly na
schůzech posvátných; ovšem ale oni rozko
lové, o nichž mluvil v k. I, podnět dávali
tém roztržkám ve schůzech náboženských.
Praví apoštol: slyším o tom, a nikdo mi 0
tom zprávy písmem nepodal, jak by se bylo
státi mělo. Poněkud věřím, praví a ztenčuje,
či raděj říci zmirňuje výtku, kterou jim či
niti se přinucena viděl; nebo tím na jevo
dává, že ovšem dobré mínění 0 nich při něm
převládá. I samo to poněkudné věřenío tom,
co jim k necti slouží, odůvodňuje apoštol,
an dí: nebo musejí odličnosti být, aby ti,
jenž zkušení jsou, zjevnými se stali mezi vámi,
Odličnostmi či rozlikami slyší se strany a
rozkolové, o nichž v př. v. mluvil a neznačí
se jimi nijak nějaké bludné učení, jak se
některým vidělo, jenž slovo haereses kacéř
stvéímpřekládají, berouce slovo to řecké v
pozdějším dogmatickém smyslu; okacířstvích
nebyl by apoštol tak šetrně mluvil, jak vi
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děti z toho, kterak Gal. 1, 8. proti nim vy
stoupá. Bylo již to zlo dosti veliko, že v
církvi Korintské strany, spory a různice vlá
dly a náhledové o nadpraví a o přednostech
povstali, jimiž jedni proti druhým na místě
posvátném brojil. O takových ale různi
cech a rozštěpech, vece apoštol, že musejí
býti; výrok to, jenž nechce říci, že by růz
nice ty dobry, příhodný, užitečny nebo po
třebny byly; aniž také vyjadřuje se slovem
tím nějaká Bohem uložená osudnost, nébrž
se vyráží slovem tím nutnost a nevyhnutedl
nost, na hříšnosti a pokaženosti lidské zalo
žená a obzvláště na pleťské povaze Korin
ťanů 3, 3. a ovšem tedy není absolutná,
nébrž potažná a relativná toiiko. Podobně
Mt. 18, 7. vece Pán, že pohoršení býti mu
sejí. Leč jakož Bůh všady dobro ze zla vy
vodí, ano 1 věci nedobré mimo, ba proti vůli
Jeho zašlé účelům svojimví podrobovati, tak
1 tuto se děje, jak Pavel dí, an vece: aby
zjevnými se stali ti, jenž zkušeni jsou a se
osvědčili hodnými a ráznými býti. V tako
vých nesnázech zajisté ctnost a pravda sílu
svou osvědčují a vniternou mohutnost a 0
zdobu církve na jevo dávají. Jak řečeno,
nemluví Pavel o kacířstvích; ač i to, co tu
praví, o zloukách dobře platí, ana bludná
učení, sekty, roty a kacířstva veškera všemi
svými o zničení církve úsilími jenom k tomu
přispívala, že církev sílu svou tím rázněji
rozvíjeti může.

Po malé odchýlce opět se vrací k té, o
níž jednati počal, výtce: Když tedy schážíte
se vespolek, již není, abyste večeři Páně jedli,
t. j. nemá večeře vaše do sebe povahu ve.
čeře Páně a vaše při ní chování odporuje a
protiví se docela povaze té, kterou večeři
Páně slaviti přijde. Večeří Pamě rozumí apo
štol netoliko lámání chleba Act. 2, 42. či vý
lučné slavení příčasti eucharistické, nébrž
spolu také hostinu lásky, jenž tehdá se oby
čejně se slavením eucharistie t. j. obětí mše
svaté a všeobecným svátosti nejsvětější při
jímáním spojovala, majíc bratrskou lásku vy
jeviti a spolu osvědčiti, že celá církev jedinou
jest Páně rodinou, vespolek co nejúžeji spo
jenou skrze lásku pravou, upřímnou a neo
šemetnou. Hostina taková pro své s eucha
ristií spojení dostávala povahy posvátné a
veřejné, patříc rovně jako čtení písma, výklad
jeho, modlitby a zpěv k součástkám nejsvě
tější oběti.

Na zporu se povahuje otázka, zdali a
gapy ty či dotčené hostiny lásky předcházely
oběť a příčasť čili po nich následovaly. Ne
jedni svatí otcové a vykladatelé písma mají
za to, že agapy se odbývaly před posvátnou
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večeří ukazujíce, žé 1 Pán ji ustanovil *po
jedení beránka a vůbec starozákonné hosti
ny. Na to, praví oni, následovaly modlitby,
žalmy, svatá čtení a přednášení, načež teprv
se počala eucharistická oběť bez mála o půl
noci neb ještě mnohem později, anagapy se
obyčejně večír držívaly. Příklad máme na
tom, že Act. 20, 7. nn. v Troadě za pobytí
tam Pavla protáhlo se posvátné shromáždění
až do svitání, an napřed do půlnoci Pavel
řečnil a napotom teprv lámání chleba t. j.
eucharistii před se vzal; podobný příklad
toho u nás na vánoce, kdežto napřed za ště
drého večera hostina držána a 0 půl noci
mše svatá slavena bývala, což ještě na mnoha
místech zachovává se. Pro podešlé záhy
při agapách neřády hostiny ty později od
slavení eucharistie odloučeny jsou, což jistě
se již hned ve druhém století stalo, an ú
Justina ap. I. 65. večeře Páně o sobě a od
různěně od hostiny lásky držána se býti
ukazuje. Jiní ale soudí, že agapy po příča
sti eucharistické teprv se odbývaly a ukazují
na mnohá svědectví jiných otcův, přede vším
Zlatoústa, na neslušnost a nepřístojnost, aby
před nejsvětější příčastí hodovalo se bylo a
na okolnost tu, že sic jinak pochopiti nelze,
kterak Pavel tu mluví o předjímání a pře
debrání a předjídání některých, jestliže všickni
napřed jedli a o podržování jídel pro sebe,
kteráž k agapě se mezi všechny rozdělila,
Na příklad Páně nemůže odvolání se státi,
poněvadž při ustanovení eucharistie jedení
beránka předcházelo co předobrazení, nevšak
co hostina pouhá a eucharistie co duchovná
výplň paschálné typické hostiny následovala.
Agapy napotom toliko ve svatvečery velikých
výročních slavností se odbývaly a ještě ve
čtvrtém století se děje o nich zmínka, leč
pro podešlé v nich nedověcnosti a nepořádky
zašly napotom, ano zakázány byly. Počátečně
vyšedše z lásky mělý obrazy a výtvary lásky
býti a veškery křesťany co jednu rodinu Kri
stovu vypodobňovati a jakož všickni ze stej
ného posvátného chleba jedíce těla Páně se
přiúčastňovali, tak i se na agapách stejně
veškeři z požívání téhož pokrmu tělesného
radovati měli, aby ozřejmělo, že před Bohem
velicí i malí, bohatí i chudí stejně váženi
jsou a veškeren rozdíl ohledem spásy věčné
mezi lidmi přestává.

Leč v Korintě jinak bylo a tudy kárá
Pavel jejich chování, an vece: Každý večeří
svou předbírá při jedení a jeden lační, druhý
opíjí se. Místo aby byli čekali, až by všickni
ve společné hostině se přiúčastnovati mohli,
hleděl každý svého podílu užiti a jedl na
před, z hostiny lásky jídlo sobectví sobě stroje,
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při čemž chudí, jenž nemohli ničeho donésti,
s práznem vycházeli lačni zůstávajíce, an
bohatci všechno pro sebe podrževše a vše
chno strávivše tytýž se přepíjeli, ničím Se
chudému nepropůjčivše, jenž tudy nejenom
lačen, než i zahanben ostával. Opak toho
se měl díti a co kdo s sebou přinesl, měl
mezi všechny rozděliti, aby stejně všickni se
nasytiti mohli. Lačen jeden jest, druhý 0
pilý; protivy ty samozřejmě se musejí dopl
niti a ku přemíře jedné sluší také druhou
přemíru přimysliti t. j. při slově lačen slovo
žízniv a při slově přepilý slovo přesyt. Na
slově přepil se uráželi se nejední vykladači
a všelijak je zmírniti usilovali; leč zdá se,
že v Korintě skutečně se někteří v nemír
ném pití zastihnouti dali a slovo to řecké ue
dve neznačí jiného leč opíti se. Neslušnost
takového sobě při posvátných shromážděních
počínání Pavel otázkami ostrýmiodkrývá:
Nemáte-li domů k jedení a pití? Či pohrdáte
církví Boží a zahanbujete, jenž nemají mčeho?
Trojí důtka v těch otázkách zahrnuje Se.
Jedna, že z kostela či z místa, kdež se po
svátná tajemství dějí, hospodu činí a jídár
nu, jakoby jiných domův k tomu neměli, což
velmi nepřístojno, neslušno a trestatedlno jest.
Druhá výtka jest, že pohrdají církvé Boží,
křesťany také chudé v sobě zahrnující. Slo
vem církev oborkřesťanů rozumí se, ne však
budova. Což dokazují nechtějíce společně
s chudšími jísti a S nimi se o svá jídla sdě
liti, jakoby to pod jich důstojenstvím bylo.
Důraz leží na slově Boží; jest to shromáž
dění Boží, od Boha založené a jemu náležité
co nějaký chrám Boží 3, 16, jímž tedy po
hrdati nehodno. Třetí výslipka jest, že za
hanboval? chudé a nemajetné křesťany, jenž
ovšem zahanbenými se cítili nejsouce udů
stojněni se zámožnějšími spolustoliti.

Samo sebou z otázek šla potupa a hana
vv výsledek, jejž sobě sami vyvoditi z nich
měli. Apoštol však ještě výslovně je přičinuje,
ale mírně a jemně jmenujíc chválu a zní
porok navrhujíc: Což řící? Chvdáliti vás?
V tom vás nechválém, aniž mohu. A nyní
uvádí důkazy, proč nemůže jich chváliti, po
něvadž totiž to jejich chování nehodí se k
tomu velikému důstojenství, jež večeřePáně
do sebe chová, ode Pána samého založena
byvši.

Pro nahlednutí a dokonalé uznání toho
vykládá apoštol ustanovení večeře Páně a
ukazuje na podstatu a bytnost její a na po
vahu a úctu, s jakou by se jí všickni přiú
častnovati měli. Já zajisté přijal jsem ode
Pána, cožjsem 1 vydal vám, totižto, co ihned
o ustanovení velebné svátosti klade, Praví
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že ode Pána přijal totiž, když povolán byl
k víře v Krista a spolu k apoštolství Act.
9, 6.15. Jakož Pavel byl obzvláštním a
nadpřírodným spůsobem k apoštolství povo
lán a jakož Gal. 1, 12. o sobě dí, že evan
gelia nedosáhl od lidí, nébrž ode Pánazvlášt
ním zjevením, tak i tuto se dálo; apoštol
oslaveného Pána neměl v té příčiněžádného
ohledem ostatních apoštolů zkrácení utrpěti
a čeho se mu nedostalo tím, že při ustano
vení velebné svátosti přítomen nebyl, to se
mu nahradilo svrchovaně ode samého Pána
oslaveného, s nímžto nejednou obcoval 2.
Cor. 11, 6. 12, 3. a j., ze zjevení Páně sobě
propůjčovaných všelikou nauku čerpaje a i
známost onoho děje váže, jenžto středem
stal se všeho kultu, všeho života, vší síly a
všeliké radostivosti církve. Jakým spůsobem,
Pavel známosti té ve zjevení došel, vniter
ným-li do mysli vložením, vypravováním-li
v extase podrobným čili názoru duchovnému
předestřením, anebo jakým jiným spůsobem,
nevíme ovšem ; také proto blížeji věci té určiti
nelze, poněvadž apoštol užívá předložky dzro
ne však zaoa, kterážto první předložka, ačty
týž bezprostředný původ značí Jo. 1, 5. Col.
9, 24. Gal. 1, 10., přece druhdy, což nikdy u
předložkyzacě nepřichází, také pramen a prů
chod zprostředněný znamená ; toli jisto jest,
že od lidí té známosti nedostal a pouhým v
církvi podáním nedošel, jak i vysvítá ze
slova já čyo přijal jsem, an by jinak byl
napsal: přijali jsme my.

Tak ke trému vypravování o ústavě večeře
Páně od evangelistů na skutečné přítomnosti
osnovanému máme bezprostředné svědectví 0
slaveného Pána co svrchovaný dozvuk k histo
rickému onomu výkladu. Z toho ale nejde, že
by vypravování Pavlovi tuto sdělené v doslov
nosti výroků Páně při ustanovení užívaných
přede zprávou evangelistů, pokud se od nich
liší, všelijak přednost míti musela, poněvadž
zjevení bytnosti a smyslu tuto bez doslov
ného sdělení slov při tom pronesených se
státi mohlo: také připomínáme, že shoda
zprávy Pavlovy se zprávou u Luky odtud
pochází, poněvadž Luka ve všem apoštola
následoval, až jeho evangelium ode mnohých
také evangeliem Pavlovým sloulo (viz úvod
k L.). Klade apoštol: v noci, v náž zrazen
byl, t. od Jidáše, aby protivu tu, lásku Páně
a nevděk lidský, tím blížeji a hlouběji v
mysl jim vpravil a upozornil je na okolnost,
že i nyní v chování některých z nich při
večeři posvátné podobná nevděčnost se jeví.
Přičiňuje ku slovu Pán, jenž stačiti mohlo,
slovo Ježíš, aby výslovně Krista v Ježíši vy
znal, a ovšem k veliké rozkoši mu sloužilo,
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slovo Ježíš opakovati. V moci té, vece ap.,
vzal Ježíš chleb a díky vzdav přelomila pra
vil: Vezměte a jezte, to jest tělo mé, jenž za
vás vydáno bude, to číňte na mou památku.
Podobně i kalich vzal povečeřev řka: Tento
kalich jest nová úmluva v mé krvi; to čiňte,
kolikrátkoli píti budete, na mou památku. O
slovech těch jsme již při Mt. 26, 26. obšír
nější výklad přičinili, aniž toho tuto opako
vati potřebí. V ř. t. nečtou se slova: které
za vás vydáno bude, ani vezměte a jezte; leč
tím očividně nic nesejde, ana slova ta samo
zřejmě přimysliti se musejí. Ovšem ale m.
slov vydáno bude přimysliti sluší z přede
šlého slovce 8xAace přelomil či spřelámal,
přelamuje se či přelomeno bude. Přelomeno
bylo tělo Páně probitím hřebů a protknutím
boku jeho od setníka Jo. 19, 34. a nyní se
přelomuje při mši SV. za vás za všechny,
čímž se namítá, že tělo Páně přepodstat
něné v eucharistii ovšem povahu a ráz oběti
do sebe chová. Slova: To čiňte se vztahují
na veškerý úkon Páně, jak samo sebou se
vidí. Viz Luk. 22, 19. Ostatně přepodstat
nění se děje slovy: čoJest tělo mé. Co se
týká vazby slov: Tento kalich jest nový zá
kon v mé krvi, obyčejně se pojí slova v mé
krvi se slovy nový zákon Či nová úmluva,
nový závěť a slovo jest udává důvod věcný
či příčinek (Jo. 11, 25. 12, 50. R. 11, 12.)
a kalich se béře metonymicky za obsah ka
licha v ten spůsob: Tento kalich t. j. ob
sah jeho jest to, čím nový závěť či zákon
povstává a na čem spoléhá nový zákon či
nová úmluva, jenž se děje krví mojí. Obsah
tedy kalicha jest krev Páně a slova ta zahr
nují v sobě slova Mt. a Mr. podle smyslu:
Toto jest krev má. Jiní slovo Jest úžeji pojí
se slovem v mé krvi v ten spůsob: Kalich
ten novou jest úmluvou skrze krev, jenž
totiž v kalichu se nalezá skutečně; či kalich
ten jest nástroj a úpis, jímž se děje úmluva
a činí smlouva nová, a jenž upsánajest krví
mojí v kalichu přítomnou, tak jakúpis ovšem
písmo smlouvy v sobě chová. Umluva buď
značí projádření vůle, buď úpis a zápis, v
němž smlouva se napsaná nalezá; v onom vý
znamu Mt. 26. a Mr. 14. slovo to berou, v
posledním Luc. 22. a tuto Pavel; i podle
živé plastiky názoru kalich co držitel krve
úmluvy sluje úmluvou. Naráží na Ex. 24,
8., kdež se o Mojžíši praví, že oběť úmluvy
obětovav a zákon přečet krví obětě dotčené
lid skropil, řka: «j, hle krev úmluvy, jižto
učinil Hospodin s vámi ve všech věcechtěchto.
Samozřejmě slova: to čiňte, kolikrátkoli pít
budete, na mou památku, táhnou se k tomu,
co Pán s kalichem činil, totiž posvěťte, obě
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tujte, vezměte, rozdělte, a úmluva, kterou s
vámi činím, jest úmluva věčná, již vezdy
obnovovati budete, kdykoli totéž, co jsem
já činil, vy činiti budete.

Apoštol uvodiv Páně slova sám nyní k
lepšímu nahlednutí slov Páně posledních, v
nichž napomíná činiti, co on činil, přičinuje
důvod toho napomenutí, an dí: nebo koli
krátkoli jísti budete chleb tento a řalich pátí,
smrt Páně zvěstovati budete, či dle t. ř. zvě
stujete, až příjde. Při mši sv. slovem i skut
kem se smrt Páně zvěstuje ; slovem, an při
všech liturgiích se výslovně památka smrti
Páně koná, v liturgii naší na př.slovy: Pro
tož ť my pamětliví jsouce tvého blaženého u
trpení atd., ale i sama celá mše sv. není leč
smrti Páně na kříži podstoupené nekrvavá
obnova, an Pán při ní dle božství i člově
čenství co oběti co velekněz Hebr. 9, 20.1,
3. přítomen jsa obnovuje před obličejem Otce
Hebr. 9, 12. nekrvavým spůsobem oběť kříže.
Na smrt především pamatovati a ji zvěsto
vati velí, poněvadž jí spása lidská především
stala se; smrt Páně vrcholjest všelikéhojeho
O spásu naši působení, ale i tím máme, jak
Basil. reg. br. 234. mysticky klade, zvěsto
vati smrt Páně, abychom sami hříchům a
zlovášněm umírali: až přijde, totiž Pán se
slávou a velebou soudu.Z čehož jde, že ob
řad mše sv. bude do soudu Páně trvatia do
skonání světa. Napotom bude hostina nová
Mt. 26, 29. ač v jakém spůsobu památka vě
čného vykoupení lidstva a věčné jeho spásy
v oslavené církvi se konati bude, beze zvlášt
ního zjevení Božího nikomu věděti nelze.
Tím více ale sluší prohlédati k hodnému toho,
co nám Pán tuto uštědřuje, užívání,

I dí Pavel o tom: Protož kdožkol jí
chleb tento neb pije kalich Páně nehodně,
vinen bude tělem a krvé Fáně. Jakým spů
sobem člověk nehodně přijímá svátost vele
bnou, o tom Pavel se nezmiňuje, vlastnímu
zpytování člověka toho zanechávaje, jak ihned
o zpytování tom sebe samého dokládá. Každý
hřích neoželený, každá zlovášeň pěstovaná a
všeliký nedostatek přípravy u větší neb menší
míře člověka nehodným příčasti činí. Ná
sledek nehodného přijímání udává Pavel, an
dí: vinen jest tělem ť krvé Páně t. j. dopou
ští se neúcty, potupy a pohanění těla neb
krve Páně, hříšně nadužívaje a zneužívaje, ha
nobě a urážeje, tělo nebo krev Páně přijí
maje, čehož nemá, dokud ve stavu hříšném
se nalezá. Jiní vysvětlují: vinen jest usmrcení
těla neb vylité krve P. a Tertull. id. 7. one
hodně přijímajících dí: Jednou Zidé ruce
vložili na Krista, oni ale každodenně rozdí
rají — Ó ruce hodny utnutí! Trojí článek
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víry se potvrzuje slovy apoštola tu proneše
nými. Jeden, že tělo a krev Páně netoliko
od hodných, nébrž i od nehodných skutečně
se přijímá; druhý, že tělo a krev Páně sku
tečně přítomny jsou, an o pouhých znacích
a znameních nelze říci,že přijímatel jest vinen
tělem a krví Páně. Posléze ze spojky nebo
(jí chleb nebo pije kalich) patrno, že velebná
svátost také pod jednou spůsobou se béře se
všelikým účinkem, ač obětování a slavení eu
charistie dle ustanovení Páně a pro předoč
nění a zpřítomnění smrti Kristovy pod obojí
spůsobou se díti1 musí.

Aby se člověk uvaroval zločinu, o němž
Pavel mluví a nezneuctil nehodným přijímá
ním těla Páně, k tomu potřebí jest činiti,
co velí ihned ap: Zpytuj pak člověksebesám
a tak z toho chleba jez a zkalicha píj. Skou
mej sebe, zda hoden a dobře jest připraven
k tak velikým tajemstvím a tudy se k nim
slušně a správně ustroj. Zpytuj, zda povědom
jest sobě nějakého hříchu a oprosť se ho po
káním a zpovídáním. Církev na sněmu Trid.
13, 7. žádá, aby člověk teprv po náležitém
zpytování sebe a po zpovědi ke stolu Páně
přistupoval, obdržev rozhřešení. Církevní oby
čej stanové ono zpytováníbýti potřebným, aby

„mkdo hříchu smrtelného sobě povědomý, ačby
dosti skroušen se býti domníval, bez pře
dešlé svátostné zpovědi k svatému přijímání
nepřistoupal. To pak se má, velí sv. Synoda,
ode všech křesťanů i také od knězů zacho
vávati neustále, ač mohou-li kněze dosáhnouti.
Tak sněm Trid. na d. m. Velikou, novou a
radostnou věcí má vezdy -býti pro tebe, dí
Tom. Kemp.4, 2., když sloužíš nebo slyšíš mši
svatou, jakoby téhož dne Kristus se ponej
prv člověkem stával v útrobě Marie nebo
na kříži pněje za spásu lidskou strádal a u
míral. Toho pamětliv byl sv.'Kassius b. Nar
mienský, o němž Reh. Vel. hom. 37. in ev.
vece, že maje sloužiti oběť mše sv., což ka
ždodenně činil, v slzy takměř se celý roz
plýval a sebe samého 8 velikým srdce skrou
šením žertvoval. Slovo a takto značí toli co
nápotom, zpytovav se a skoumavdosti ahod
ným se býti uznav. Jak nebezpečno jest o
pouštěti ono zkoumání a zpytovaní, o tom
tvrdí ap., an vece: Nebo kdo jí a pije ne
hodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozeznávaje
těla Páně. Recké čtení vypouští slovo ne
hodně a klade: nebo kdo ji a pije, odsouzení
sobějé a půje nerozeznávaje atd. Při posle
dním čtení příčestí nerozeznávaje rozpouští
se částicí jestli nerozeznává; připrvním čtení
ale, jenž zahrnuje slovo nehodně, příčestí to
udává příčinu a značí toli CO poněvadž ne
rozeznává. Mohl Pavel pouze říci: nebo od



| Korint. XI, I7 —34. O slavení večeře Páně.

souzení sobějí a pije nerozeznávaje těla Páně;
leč pro slavnější mluvu a větší důraz a ovšem
pro lepší vytčení zločinu toho opětuje slovo
kdo jí a pije. Odsouzením sluje očividně po
kuta a trest časný nejprv, jak z v. 30. vi
děti, avšak i věčný v. 32, časným-li se člo
věk nedal ku pokání přivésti; ovšem tedy
odsouzením pokuta věčná se zahrnuje a trest
dočasný se právě pro odstranění a uvarování
věčného vytýká. Dí: jí a pije odsouzení, což
mnohem důrazněji zní, než odsouzení uvaluje
na sebe; nebo, co člověk uvalil na sebe, může
se sebe odvaliti, ale co jedl a pil, toho těžko
zbýti. Hodná příčast spojuje s Kristem a
vnáší nebe v útrobu lidskou, nehodná činí
nepřítelem Páně a vrývá peklo do hrudilid
ské. Příčina jest, že nerozeznává těla Flině
od jiného obecného jídla, že necení a ne
váží sobě velikosti a svatosti tajemství toho
přesvatého, vděkem a Jáskou neodplacuje se,
nébrž naopak nevděkem, pohrdou a neváže
ním Pána uráží. My křesťané, vece sv. Ju
stin v obraně I. k Antonínovi Piovi, nepři
jímáme eucharistii, jak obecné jídlo, nébrž
věříme, že, jakož Syn Boží se stal člověkem
slovem Božím, takto slovy posvěty se stává,
že jest v eucharistii tělo a krev Kristova. Ve
liká to mdloba jest, dí sv. František As. k
bratrům, že majíce samého Pána tak příto
mného, o něco jiného na světě dbáte. Celý
člověk se třes a tetel, celý svět se chvěj a
nebesa plesejte, když na oltáři jest v rukou
knězových Kristus Syn Boží. Slyšte, bratří
moji! Jestliže Jan Křestitel se zděsil a ne
odvážil se dotknouti temena Páně, čím více
ten, jenž Pána, nyní již oslaveného, na nějž
to andělé patřiti žádají, rukama se dotýká
a ústy přijímá, teteliti, třásti a chvíti smná
se?

I uvádí Pavel příklad oné Bohem ulo
žené pokuty za znevážení těla Páně: Protož,
vece, mezť vámi mnozí jsou nemocní a mdlí
a spí mnozí. Béře příklad ze života samých
Korintanů a klade pokuty ony býti neduhy
a nemoce a spolu smrti, jež odespaním či
spánkem zove; nebo spé jest toli co hřbí,
zesnuli, umrlí jsou a mdloba jest nižší stu
peň nemoct. Proto vece, a míní očividně ne
hodné užívání a přijímání těla a krve Páně.
Na začátku církve Bůh zjevnými pokutami
trestal neúctu těla Páně, jakož na obrat i
hodné přijímání působilo nějakou vniterného
života duchovního zřejmou a zjevnou pový
šenost. Obzvláště se to dálo za církve apo
štolské, v nejprvnějších tedy církve dobách,
kdež mimořádní výlevové a přílivové a ob
zvláštní uštědřování milosti Boží, ale i pokut
Božích, jak na Safíře Act, 5, 5, se tytýž u
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dávali. Dříve než celá organisace církve v
život vejíti mohla ase ustáliti, nahražován byl
nedostatek ten mimořádnýma zázračným ruky
Boží do dějů a řízení církve vsaháním, ač i
v nápotomných časech nejednou Bůh poku
toval bezprostředně ty, kteříž ohýrale a drze
sobě a nehodně při posvátninách Páně počí
nali a posavád to, co svět náhodou zove,
tytýž nebývá, leč buď trest, buď odměna
Boží.

K výroku tomu přičinuje apoštol nauku
pro odvarování pokuty dotčené. Kdybychom
sami seberozsuzovali, nebyli bychomsvětem sou
zení. Rozsuzovati či sebe souditi jest toli co
sebe zpytovati v. 28. a ovšem tak žepři tom
všecko podnikáme, což nám hodnosti ku při
jímání těla Páně dopomoci může. Takovým
sebesoudem předchází člověk soud Boží t.j.
odsouzení svoje od sebe odvracuje a dává
místo jedinému milosrdenství Božímu, jak sv.
Aug. vece, ale i trestové, jež Bůh dočasně
na nás ukládá, směřují k tomu, aby nás ode
hříchu odvrátili; jsou tedy výstrahou pro
nás a tudy mají do sebe povahu lásky a mi
losti Boží, dopomáhajíce, abychom věčného
zbyli odsouzení. A to jest, co dí ap. slovy:
Souzení pak bývajíce ode Pána býváme ká
ráni, abychom s. tím světem nebyli odsouzena.
Užívá prvé osoby adí my, aby trpká naučení
zjemnil a zlahodnil, ješto tím spůsobem vše
obecně mluví a od jediných Korintanů na ve
škery křesťany přechází. Sličně jakás obo
střelost leží ve slovech souditi, rozsuzovati a
odsuzovati; světem slují lidé nevěrní a boha
odpůrní, k nimž druhdy připočteni budou
křesťané, jenž ve hříších trvajíce zesnuli; od
sudek jest věčné zatracení. Kázeň Boží bývá
záměrem pokut, jimiž nás Bůh stíhá, chtěje
nás jimi jako vychovati k lepšímu smýšlení
a chování, tudy sličně sluje kárání ono v ř.
mouĎsta a noučevo. O tom Hebr. 12, 6. uvodí
výrok St. Z. Prov. 3, 11.: Kázně Hospodtnovynezamátej,nebo© Hospodinkohomiluje,
toho trestá a kárá t. j. vyučuje a napra
vuje.

K závěrku činí vývodky z toho, co byl
pověděl předešle a vydává úchvaly proti za
šlým zlořádům. Protož, bratří moji, scházejíce
se k jedení vespolek na se čekejte. Dí bratří
pro dání útěchy útrobám, jež byl předešlými
výpověďmi hrůzou naplnil. Dí: vespolek na
se čekejte, aby jeden přede druhým a jmeno
vitě bohatci napřed nejídali, nébrž aby spo
lečně již agapy drželi a jedni se s druhými
o své stravy sdíleli. Méně vhodně jiní m.
čekejte na sebe překládají vespolek se přijí
mejte, nepohrdajíce jinými a jich se nestra
níce, ač tím se Bmmyslnemění značitě, Aby
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pak se hladem a žízní svou nevymlouvali, při
dává: Paklt kdo lační, doma jez, aby se k
odsouzení nescházeli. Praví to k jejich zahan
bení a spolu udává, že agapy nemají nejblíže
účelu svého v nasycení pouhém, nébrž v u
tvrzení a vynoření a vystavení lásky té, kte
ráž se v nejsvětější eucharistii spatřuje. Kdo
však by lačněl t. j. komu tedy především na
jídle záleží, ten doma jez, aby schůze nebyla
k odsouzení, pokutě od Boha, kteréž by prá
vem neúctou a činěním lehkosti řádům Božím
na se potahoval.

Mnoho ještě bylo, o čem Korinťané no
vých od apoštola náředeb potřební byli; ne
moha apoštol písemně jich nyní uděliti, praví;

I, Korint, XII, I—II. Rozličně duchodařové rozdávání bývají.

ostatek, když přijdu, zařídím. Místo to jasné.
svědčí, že se v církvi nalezají náředby a u
stanovení od apoštolů daná a nikde nepsaná,
jenž díl nauky, díl obřadů, mravů a veřejné
správy se týkají ; a ovšem tedy tradice se v
určitých přemnohých věcech držeti přijde. Ta
kovátradice jest, že velebná svátost se od
lačných jenom přijímati, k vínu voda přimí
šeti má atd., jakéž vněšné předpisy nápotom
církev při službách B. podržela. Nechtěl pak
se při dotčených věcech déle zdržovati, po
něvadž jiné nadužitby kárati hodlal, jenžto
zavládly se strany duchodarů. K těm tedy
přistoupá nyní.

Hlava XII.

V následujících třechkapitolách jedná odarech
a milostech Ducha svatého a jmenovitě
ve hlavě 12, 1—11. učí, že duchodarové
rozličně ode Ducha sv. rozdávání bývají
k blahu církve; nápotom 12—31. podo
benstvím od těla lidského vzatým učí, že
přese všechnu darů rozličnost křesťané
jedno tělo činí a tudyvespolek spásy sobě
mají dopomráhati.

1, O duchovních pak darech nechci,
abyste nevědomí byli, bratří. 2. Víte, že
pohané byvše, k modlám němým, jak
jste vedeni byli, jste chodili. 3. Protož
oznamuji vám, že nikdo, jenž Duchem
Božím mluví, nepraví: Kletba na Je
žíše ; a nikdo nemůže říci: Pánem jest
Ježíš, leč v Duchu svatém. 4. Rozdílové
pak libodarů jsou, týž ale Duch. 5. A
rozdílové posluh jsou, týž ale Pán; 6.a
rozdílové působnosti jsou, týž ale Bůh,
kterýž působí všechno ve všech. 7. Ka
ždému pak se dává zjev Ducha ku pro
spěchu. 8. Jednomu sice skrze Ducha
dává se řeč moudrosti, jinému ale řeč
vědy podle téhož Ducha, 9. druhému
víra v témž Duchu, jinému libodar ú
zdravů v jednom Duchu, 10.jinému ko
nání divů, jinému proroctví, jinému ro
zeznání duchů, jinému druhové jazyků,
jinému vykládání jazyků. 11. Všecko
ale toto působí jeden a týž Duch, jenž
rozděluje každému, jak chce,

Počíná Pavel jednání o věci velmi pro
nás nepřístupné, o nížto Chrysostom již se
prohlásil, že veškeren ten obor velmi temen
jest a temnotu činí věcí těch neznámost a
vytracení či přestání, ježto druhdy se dávaly,
nyní ale více se nestávají. Spůsob, jakým
apoštol o věci jednati počíná, naskýtá, že
Korintané o tom v listu svém zvláštní otázky
učinili, 7, 1. 8, 1. a majíce výjevy darů těch
Ducha sv. ustavičně před očima, slovům jeho
dokonale rozuměti mohli. Jakkoliv ale libo
darové ti Ducha sv. ode Pána Mr. 16, 17.
slípeni a hned při seslání Ducha sv. a ná
potom při křestu Act. 10, 44. a biřmování
Act. 8, 18. udělování v celé hloubi v obsahu
a rozsahu svém nám dochodni nejsou, přece
v mystických událostech v životě světců a
světic Božích úkazové přicházejí, z nichžto se
světlo nějaké na vyrozumění blahodarům věku
apoštolského slívá. Ovšem nevelmi spoře
plyne světlo to, an nemalý rozdíl mezi prvo
tnými věku apoštolského duchodary a mezi

Rozdíl ten se vidí především v objemu a ob
stihu, jenž za první církve mnohem byl ob
šírnější, než se nápotom v úkazech jedno
tlivých projevuje. Mnohé zajisté výkony, jenž
v pozdějších dobách, ano za téhož ještě apo
štolského věku, na jisté úřady uvázány byly,
mnoho, co nápotom vědou a školou docíleno
býti mělo, za pradob církve cestou libodarů
Ducha sv. se ukutečňovalo a Duch sv. svr
chovaně nahražoval světlem svým, dokavad
církvi člověckých prostředků a pomoci se ne
dostávalo. Dále viděti rozličnost v tom, že
za dob pozdějších různí darové Ducha sv. v
blahodějném a spasném působení nemohli dle
vůle majitelů v působení uvození býti, ježto
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za pradoby církve charismy čilibodarovévlast
níkovi tak náleželi, že jich podle žádosti
obce křesťanské užívati a říditi mohl. Ne
méně se spatřuje rozdíl v tom, že za dob po
zdějších řídcí jenom ařídkými dary od Ducha
B. obmýšlení byli, ješto naproti tomu ve pra
církvi každá církev duchodary rozličnými
hojně oplývala a z nositelů jich nejedni mno
hými jimi nadáni byli, ač ovšem i tu mezi
týmiž nositeli mnoho stupňů a rozdílů sena
lézalo; charismatických obcí v církvi po
zdější nebylo, nébrž jenom v pracírkvi apo
štolské, kdež proudové milostí Božích popluží
Páně zaplávěli, a kdež oheň Ducha sv. tělo
celé církve na všech stranách jasně prostou
pal, kterýžto oheň nápotom vyhasnul z velké
části, když život církve byl ústrojnosti jisté
a stálé již došel. Ostatně přirozená povaha
byla obyčejně podkladem, k němuž nadpří
rodní duchodarové co budova se družili, ač
ovšem Duch Páně tu vládl, po svrchovaně
moudré dobrolibosti své darů buď přispořu
jíc buď ujímaje, jak toho buď člověk za
sloužil, buď prospěch církve vymáhal, jakož
i ovšem druhdy tvorčím spůsobem pokra
čoval z kamenů syny Abrahamovy učiniti
moha.

O těchto nadpřírodných duchodarech
Pavel tuto vyučuje. K slovu oduchovnýchprávě
se slovo darech přimysliti musí tak, že zvev
nHazixov:jest rodu věcného a nalicho někteří
vykladatelé chtěli výrazem tím rozuměti du
chovné lidi, duchomuže, odušence, nadšence,
nadchnutce, ješto 31, 14. 1, 39. viděti, že
Pavel věci a ne osoby na mysli při slově tom
měl. O těch ďuchodarech Pavel nechce Ko
rintanů nevědomých zanechati, nébrž chce, aby
řád a cenu i hodnotu jejich dobřeznalia tudy
hodlá o nich pojednati; frása nechci, abyste
nevěděli přichází u apoštola, když obšírněji
něco důležitého říci míní 10, 1. Thess. 4,
13. Příčinu, pro kterou jim místněji o du
chodarech jednati v úmyslu má, udávátu, že
za pohanství svého nezkusili stavu takového,
v jakýž nyní křesťanstvím vešli, přitom ozřej
muje jim, že jiná jest povaha nádechu ve kře
sťanství, než byla povaha úchvatů v pohanství,
tam svobodna a svědoma,tuto nesvědoma,sle
pa, nutna a mimovolna. Dí: Víte,žepohané byvše
k modlám němým, jak vedeníjste byli, odvá
dění jste bývali. K modlámjste vedeni bývali,
dí, totiž abyste se jim klaněli, jim obětovali,
Je vzývali, jich se otazovali atd. Aby jim pak
osvětlil, že modly nemohly nic toho, čeho
nyní v církvi křesťanské zkoušejí, působiti,
přidává: k m. němým, bezhlasným, bezmlu
vým, čímž se nedostatek a nebytí povahy du
chovné, účinné a živé vystíhá a ovšem dí,
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že kdo té povahy jest, nemůže propůjčovati
řečí prorockých, divů, jazyků a jiných nad
přírodných darů a že tedy za pohanství nic
toho u nich nebylo. Avšak přece v pohan
ství se nějaká mocnost objevovala, jenž nad
vědomím lidským panovala a jížto se poha
né mimovolně a mímoúmyslně vésti, odvádět
a zaváděti dávali a takměř vléci, jí uchva
cováni jsouce. A to dí ap.slovy: váte, že jste

+ +,Jakkoli jste vedení byli, odvádění bý
valt. Vedla vás ta mocnost k oltářům, chrá
mům, sochám, jenž s vámi co podmaněnci
nakládala a s myslí vaší všelijak libovolně
zatáčela, mocnost bohopůrná, bohu protivná,
totiž mocnost zloduchů 10, 20. Ef. 2, 2., s
nimiž ovšem vněšné okolnosti, obyčejové,
mravy, vychování, vliv kněžstva a spolu
vlastní pudové zkažené přírody vaší sou
hlasili.

Opak onoho od zloduchů vláčení jest
vedení Ducha sv. R. 8, 14. Gal. 5, 18. Zna
mením ale, že Duch Boží někde působí, jest
vyznávání Krista a opak znamením, že někdo
působením zloducha mluví, jest kletba na
Ježíše vydaná. Proto, vece dále apoštol, pro
vaši totiž u věcech nadpřírodných nezkuše
nost, ohlašují vám, že nikdo, jenž v Duchu
Božím mluví, nepravé: Kletba Ježíšovi a ni
kdo říci nemůže: Pánem Ježíš jest, leč v
Duchu svatém. Proč Pavel se tak vyjadřuje
a jaké příčiny jej k tomu přiměly, místněji
se neví, ale viděti, že nemalí neřádové zabí
hali vlivem zloduchů v církvi Korintské, vli
vem v roucho slibné nějaké oděným, když
Pavel o kletbě na jméno Ježíše tuto mluviti
může. „Kdo laje Kristu, ten stojí pode vli
vem zloducha, jenž, kdekoli vlásti může, pů
sobení své jeví zlořečením tomu, kterýž díla
satanova zkazil 1. Jo. 3, 8. Dí kdo v Du
chu B. mluví a vystavuje Ducha Božího co
živel, v němž ono mluvení se děje a rodí.
Opak onoho znaku, že někdo pode vlivem
satana stojí, jest znak jiný, jímžto člověk
osvědčuje, že odušen a nadšen jest Duchem
Božím, totiž vyznání veřejné, že Pánem jest
Ježíš ; ve vyznání tom Ježíše co Pána zahr
nuje se samozřejmě stálá, pevná a neoblomná
víra v Krista Ježíše. Domýšleti se můžeme,
že Pavel udává znak ten záporný i kladný
pro Židy a pohany víře Krista nepříznivé,
jenž dělajíce se býti duchem Božským na
dšeni víře v Krista se protivili a Kristu Je
žíši láli, víru v Pána podvrátiti usilujíce.
Tudy ještě mnohem později sv. Jan 1. Jo.
4, 1. napomínal: Nekaždému duchu, t. j.
učiteli nadšením a zjevením Božím se chlu
bícímu věřte, nébrž zkušujte duchův, jsou-li
z Boha; po tom poznává se Duch Boží
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a tak dále, kdež Jan rozvinutěji o Kristu
klade.

Základný ráz všeho nadšeného mluvení
vystaviv přechází k rozdílu, jenž se nalezá
mezi duchodary těch bohonadechlých mužů,
Jjenžto se skutečně dary od Ducha B. po
skýtanými honositi mohli. Rozdílové libodarů

Jsou, ale týž duch, a vrozdílovéposluh jsou,
ale týž Pún, a rozdílové působnosti jsou, ale
týž Bůh, jenž působí všechno ve všem. Vy
stíhá zde dvojí věc, rozdíl mezi libodary a
jednotu jejich podle původu z Boha, či z
nejsvětější Trojice, ale tak, že pokládaje vše
chny duchodary vůbec z Boha býti, přece
každé božské osobě dary zvláštní co původ
kyni připisuje. Duchu svatému připisuje du
chodary vůbec a rozličnostjejich; Pánu t. j.
Kristu připisuje rozličnost posluh t. j. úřadů
v církvi a Bohu Otci přičítá rozličnost pů
sobnosti. Libodary, duchodary či charismami
se nerozumějí čuto přirození darové, ani Du
cha sv. nadpřírodní darové ti, jenž člověka
posvěcujíce spásy věčné mu dopomáhají t.j.
nerozumějí se darové posvětné milosti Boží,
či darové člověka Bohu příjemným činící.
Nébrž charismami v užším smyslu Se roz
umějí nadpřírodní a mimořádnídarové Ducha
svatého, některým údům ku prospěchu jiných
udělovaní. Darové ti neudělují se všem, ne
Jsouce ku spáse potřební, nébrž jen někte
rým a to sice ne k jejich vlastnímu prospě
chu, nébrž ku prospěchu církve vůbec a ně
kterých v ní lidí obzvláště. A jak již naře
čeno bylo výšeji, buď Duch sv. lidem tako
vým nové síly vlévá a novými mohutnostmi
je obmýšlí, buď síly přirozené zvyšuje a zdo
konaluje. Již pak jsou někteří vykladatelé,
jenž slova ta: duchodary, posluhy, působnosti
za totožná a toliko dle jména rozdílná mají,
kterými jmény tatáž věc z rozličných stran
se naznačuje, jménem duchodary, že od Du
cha sv. darmo se uštědřují, jménem posluhy,
že k dobru a prospěchu církve se udělují a
jménem působností či účinnosti, poněvadž
jimi Bůh vně působí a skutky nějaké pro
vodí, kteříž uvnitř božství, jak na příklad
plození Syna, nezůstávají. Jiní vykladatelérozumějírozličnédruhyčirodydarůva slo
vem duchodary rozumějí duchovné dary ob
zvláště, jak řeč moudrosti, vědy, víru, pro
roctví; slovem posluhy rozumějí rozličné v
církvi potřebné úřady, jako biskupství, apo
štolství, učitelství; slovem účinností či pů
sobnosti rozumějí dary, jenž v životě působí
a blahodějné účinky provodí, jak na př. u
zdravování, vyvrhování zloduchů, vůbec dary
činění divů. První se připisují Duchu sv.,
ješto Duch sv, osvěcuje a posvěcuje mysli a
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vůle lidské; druhé se připisují Kristu Pánu,
poněvadž Pán o úřady v církvi stará se a
cožkoli v církvi se děje, řízením jeho děje
se. Třetí se přičítá Otci, co principu všeho
života. Jeně působí všechno ve všem přidává
apoštol a nerozumí všeobecné působení Boží
ve světě vůbec, nébrž obzvláštní působení
Boží ohledem blahodarů, an všickni účinkové
od něho pocházejí přikaždém působenízvlášt
ním, jimiž darové se vyjevují a jenž také
jedno jsa se Synem a Duchem sv. posluh a
darů duchovných obzvláštních původem svr
chovaným jest.

Těmi pak dary nebyli obmyšlení mužo
vé ti, jimž uštědření byli pro pouhou vlastní
schloubu a výhodu, nébrž rozliční ti darové,
jak jsme již to výše zmínili, dáni jim byli
k užitku církve. Dí to Pavel slovy: Kaž
dému pak dává se výjev Ducha ku prospě
chu. Výjevem či zjevem rozumí právě bla
hodary, poněvadž Duch sv. jimi působnost
svou vně projevuje. Prospěchem rozumí u
žitek jiných a vůbec církve, ovšem ke spáse
lidí, k utvrzení ve víře, k obrácení nevěrců,
zvelebení vědy církevní, při čemž nositel darů
těch, dobře jich užívaje, sám také spásu svou
opatřiti může a má. Rozličně ale rozdání a
rozděleni ti darové jsou. Jednomu totiž dává
se řeč moudrosti, jinému řeč vědy, druhému
víra, jinému darové úzdravní, jinému půso
bení divů, jinému proroctví, jinému rozeznání
duchů, druhému dar jazyků, jinému výklad
jazyků. Devatero darův uvádí Pavel a hle
díme-li k tomu, že dvakráte slova druhému
šréce užívá, při ostatních sedmi slovo jiné
mu klada, přijdeme na myšlénku, že sám
trojí třídu těch darův rozeznává, ač ovšem
devaterem svým těch darů všechněch neza
hrnuje, aniž také tím řady darů trojením
vniternou jich příbuznost vyjevuje. Tudy vy
kladatelé nejedním spůsobem je dělí, ode
pořádku Pavlova odstupujíce. Především přijde
poznamenati, že nemíní apoštol říci, jakoby
vezdy jen jeden blahodar jednomu člověku
se uděloval, ješto u mnohých osob a jmeno
vitě u Pavla mnoho jich spojených nalezáme,
nébrž to chce říci Pavel tím rozdružením,
že rozličné charismy, rozličným osobám, roz
ličně rozděleny bývají. (Co se roztřídění sa
mého darů týká, tedy jedni dělí je v dary,
jimž přirozené vlohy za podklad slouží, a v
dary, jenž tvorčím Božím působením se ušté
dřují K oněm moudrost, vědu, proroctví
kladou a rozeznávání duchů; k těmto ostatní
dary. Tomáš Aguinský dělí je trojně, ty,
jenž ku poznání čelí od těch, jenž k utyvr
zení víry prohlédají a od těch, jenž k výho
voru a výmluvnosti patří, oddělujíc, Jiní
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v v
také trojně je dělí, ku první třídě čítajíce
ty, co k mohutnosti poznávací, ku druhé,
co k vůli patří a třetí zahrnujíce ty dary,
kteréž se ve zvýšeném, horovném a eksta
tickém oboru života jeví. Lečvíce záleží
na tom, v čem každý dar ten záleží. ©

První klade řeč či slovo moudrosti. Rečí
vůbec značíspůsobnost myšlénkysličně, vhodně
a jadrně pronášeti a vyjadřovati. Potřeba jí
jest při moudrosti a vědě. Někteří činí roz
díl mezi těmato dvěma, že tatok theorii, ona
ku praxe prohlédá. Leč srovnání míst 2, 6.
v. s 13, 2. raději vede k tomu, že moudrost
značí onu osvětu vniternou, od Ducha sv.
spůsobenou, skrze nižto mysl lidská poznává
úmysly Boží o spáse lidské a souvislost věcí
a dějů člověctva s úmysly těmi prohlídá,
jako na př. Pavel v listu k Řím. 11.k. mlu
vě o osudech židovstva a pohanstva. Věda,
jenž jindy dokonalé poznání vůbecznačí 1,5.
tuto se béře úžeji o hlubokém pronikání a
spekulativném pojímání pravd křesťanských,
na př. poznání vniterné spojitosti božských
vlastností, poznání poměru osob v Trojici
atd. Moudrost zří více k ethické a histo
rické straně, věda k metafysickým pravdám
nauky křesťanské prohlédá. Jako v mou
drosti, tak i ve vědě vyniká sv. Pavel jme
novitě v epištole k Efeským, leč ve gnóse
předkuje nade všechny sv. Jan ve svém e
vangeliu. Od přirozené moudrosti a vědy
rozeznávají se charismatická moudrost a vě
da netoliko původem svým, nýbrž i rozsaž
nou a důsažnou dokonalostí. Jiní méně
vhodně mouďrostí berou poznání pravdyvyšší,
vědou pak vědecké či spekulativné pravd
těch pronikání; podobně nevhodně jiní mou
drost praví býti kontemplací či nazíráním,
vědu dialektickým rozjímáním a přemýšle
ním dobytou známost, jak napotom tamta v
mystice, tato ve scholastice v církvi se pro
jevila. O oné dí Pavel, že se dává skrze
dw, Ducha, o této, že se uštědřuje podle,
xarů Ducha: rozdíl v tom jenom ten jest,
že s předložkou podle spolu více svoboda v
uštědřování darů se vynořuje. Následuje
víra; tou se očividně nemůže rozuměti víra
všem ke spáse potřebná, ne víra v naučení,
nébrž víra divodějná, o níž Kristus pravil Mt.
17, 20.: Kdybyste měl? víru za zrno horčičné
atd., zvláštní totiž síla a mocnost víry a ne
podvratné a nesklatné přesvědčení o tom, že
uslyší Bůh modlitbu o vyřízenínějaké skutku
nadpřírodného; dle Rom. 12,3. 6. víra ta di
vodějná měla stupně do sebea vlévala na u
tvrzení víry a na vzbuzení jí mohutné. Víra
ta jest pramenem a podkladem všeho divů
činění a podřízeny má dva následující dary

29]

pod sebou: úzdravy a působy. Blahodary
úzdravů rozumí uzdravování všelikých ne
mocí nadpřirozené a zázračné Mt. 10, 18.
Act 4, 30.; plurál stojí ohledem rozličností
neduhů, jejichž uzdravení rozličnost darů vy
máhalo. Druhý výtrysk a výron zázrako
dějné víry jest konání divů, či jak v Ť. t.
působnost divů či účinkové, jenž v divech
záleží, jenž v písmě tytýž znamení slují Act.
2, 22. Jsou to ostatní divové s vyloučením
úzdravů, jak na př. divové trestů Act. 5,
10. u Anania a Safíry, vzkřesové z mrtvých
Act. 9, 36., přemožení mocností Bohu pro
tivných Act. 19, 12. Následuje proroctví z
oboru povýšeného života; již 11, 5. jsme
pravili, že proroctvím se rozumí mluvení ze
zjevu a z podnětu či vdunutí a vnuknutí
Ducha sv., mluvení to a pronášení věcí skry
tých buď se k budoucnu, buď ku přítomnu,
buď k minulosti, buď k hloubi útroby lid
ské odnášejících a k získání nevěrců, 1 k
utvrzení, osvícení, napomenutí a potěšení
věrců velepříhodných a mocně působných 14,
3. 24. 25. S tím libodarem se pojí rozeznáné
duchů, t. j. proroků duchem nadánu býti se
projevujících, jestli z nich Duch sv., či pou
ze duch lidský, aneb dokonce zloduch mluví,
neb, jak dí Zlatoúst, dábel všelijak hleděl
pravdě podstrčiti lež 1. Jo. 4,2. 1. Tim. 4,
1. a přijímal i tuto na sebe ďábel podobu
„větloanděla. 2. Cor. 11, 14.

Následují ještě dva blahodarové, jenž k
sobě tak hledí, jak duchoznání ku proroctví,
druhové totiž jazyků a vykládání jazyků či
řečí jazyky těmi pronešených. Druhy jazyků
rozumí se mluvení cizími jazyky a úkazové
v Korintě tožni jsou s těmi divy, jenž se
dáli na letnice, rodnice Act. 2, 1.n.při Kor
neliu Act. 10, 46. na Efešanech Act. 19, 6.
a dávalo se, jak jiní zázrakodějní darové,
na delší aneb kratší dobu spojeného S ním
nádechu. Poněvadž ale mnozí z přítomných
jazykům těm, v nichž jazykodařenec mluvil,
nerozuměli, a on tytýž véci od Ducha B.
vdunuté a vdechlé pronášel, bylo potřebí,
aby někdo vykládal věci ty v církvi a tudy
Duch sv. vyhověl potřebám těm, uděliv ně
kterým daru vykládání jazyků či vysvětlení
a tlumočení věcí těmi cizými jazyky prone
šených. To jest pravý smysl slov těch, ja
zyky mluviti a výklad ten od jakživa v cír
kvi panoval, jakož otcové svatí Irénej, Ori
gen, Cyrill Jerusalémský, Gregor Naz., Zla
toúst, Jeronym, Augustin a jiní toho výkladu
následují, všicknijazykomluvu tu mluvou ja
zyky bohovlitými býti kladouce. Leč vidělo
se novějším některým vykladačům od tohoto
nejbližšího a nejpřirozenějšího výkladu od
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stoupiti a všelijaké různé výklady vymýšleti.
Mlčením pominouce těch, jenž cizé jazyky ty
naučeným: býti kladou, což očividně a ma
kavě čelí proti všelikému výkladu a slova
písmová proti sobě má, pravíme, že to ne
bylo: 1. vynořování a pronášení nečlánkovi
tých zvuků, poněvadž blabotání a blekotání
darem zvláštním Ducha sv. zhola býti ne
může, jakým je netoliko Korintané, nébrž
také sám Pavel býti klade; také by nebyl
druh druhovi mezi Korinťany takového cosi
záviděl, o své ujmě to nápodobiti moha. Po
dobně nemůže glossolalií či jazykomluvou
rozuměti 2. užívání neobyčejných frás a
řekův čili rčení, ješto nesmyslno jest uží
vání frás těch za dar Boží považovati; nad
to rčení v singuláru: jazykem mluviti se to
mu protiví. Také se mluvením jazyků ne
rozumí pouhá ekstasa, pouhý vzchyt a vztrh,
jak již z toho patrno, že vzchyt a horování
se nikdy jazykem nejmenuje a žádného vý
kladu nepotřebuje. Aniž také, abychom ještě
jednoho domyslu dotekli, nebyla glossolalie
mluvením v jazyku nějakém všeobecném, cen
trálném, ústředném ; nebo se zovouJazykové
v plurále a nad to sluje dar cizýmt, novými
Jazyky mluvením xauale čzéoceykdoow Laket,
ať nic nedíme o tom, že prařeč tu, jakou by
měla býti, těžko vysvětliti jest. Leč dosti
bude již o těch výkladech, aniž potřebí o
jiných a jiných ještě mluviti. Ostatně viz
Act. 2. Vykládání jazyků buď spojeno bý
valo s darem jazyků v témže jednotlivci,
buď obě charismy oddílně rozdány byly a
potřebí bylo, aby jiný někdo vystoupil a

Me od jazykomluvce řečené tlumočil. 14,, 18.
Tak se soustředila v Korintě co něja

kém ohnisku náplň či plnota blahodarů za
prvocírkve proudně v církvi svaté vládnoucí,
jejíž tokové se napotom vytratili a toliko ro
zeptýleně objevovali, ana jich ta potřeba při
ustáleném v církvi pořádku přestala, ač ovšem
1 ti rozptýlení duchodarů při světcích a svě
ticech darové oblohu církve co souhvězdí od
sebe vzdálená a o jedno středoslunko o Kri
sta kroužící, překrásně a spolu spasitelně
ozdobují. Ale i při onom valném proudění
blahodarův za prvocírkve, ačkoli struhy mno
hé byly, přece všechny z jednoho pramene
vycházely. Dí o tom dále apoštol: Všecko
ale toto působí jeden a týš duch, jenž roz
děluje každému, jak chce. R. t. přidává k
slovu rozděluje ještě slovo idí« obzvláště,
čímž, ač smysl nemění se, důraz roste. Jak
chce, dí a učí, že, jak všemocen, tak i ne
obmezen a svohoden a od osobností nezá
vislý jest Duch sv. při udělování blahoda
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rův, a že jich nikdo zásluhami svými sobě
dobývati nemůže. Poněvadž ale Duch sv.
dle svrchované moudrosti své spolu k spů
sobnosti, schopnosti, povaze, vloze a směru
člověka při udělování duchodarův prohlédá,
tedy odtad jde, že ovšem možno snažiti se
o blahodary, 31. v. 14, 1. a že povinnost
jest obdarování cizých v lehkosti nemíti.
Spolu pak jde z toho, že kdo jich dosáhl,
ne se pro ně nadýmati a kdo jich nedosáhl,
jiným jich záviděti nemá.

Aby pak vyrozuměli, kterak Duch sv.
všechny dary působí podle své vůle, vysvět
luje to Pavel podobenstvím ode těla a údů
jeho vzatým. Vece:

12. Nebo jako tělo jedno jest a
údův má mnoho, všickni pak údové těla,
ač mnoha jsouce, jedním přece tělem
jsou: tak i Kristus. 13. Nebo v jednom
Duchu všickni my v jedno tělo pokře
stěni jsme byli, buď Zidé, buď pohané,
buď nevolníci, buď svobodní a všickni
v jednom Duchu napojeni jsme, 14. ne
bo ani tělo není jeden úd, nébrž mnoho
údů. 15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem
rukou, nejsem z těla; zdali proto není
z těla? 16. A dí-li ucho: Poněvadž
nejsem okem, nejsem z těla, zdaliž proto
není z těla? 17. Kdyby celé tělo okem,
kdež sluch? Kdyby celé sluchem, kde
čich? 18. Nyní ale položil Bůh údy,
jeden každý z nich v těle jak chtěl.
19. Kdyby byli všicknijedním údem, kdež
by bylo tělo? 20. Nyní ale jest mnoho
sice údů, jedno však tělo. 21. Nemůže
pak oko říci ruce: Potřebí tebe nemám,
anebo zas hlava nohám: Nejste mi po
třebni, 22. nébrž mnohem více, kteří
zdají se údové těla mdlejšími býti, po
třebnějšími jsou, 23. a které mníme nej
vzácnějšími údy býti těla, ty ctí hoj
nější okládáme a (co neslušno jest na

jší slušnost má. 24. Co pak
slušno jest na nás, ničeho nepotřebuje ;
nébrž Bůh spořádal tělo tomu, jemuž
se nedostávalo, hojnější uděliv cti, 25.
aby nebylo roztržky v těle, nébrž stejně
o sebe vespolek pečovali údové. 26. A
trpí-li co jeden úd, trpí spolu všickni
údové; oslavuje-li se jeden úd, radují
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se spolu všickni údové. 27. Vy pak jste
tělem Kristovým a údy z údů. 28. A
některé sice ustanovil Bůh v církvi
nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí
učiteli, potom mocmi, dary úzdravů, po
mocmi, správami, druhy jazyků, výklady
řečí. 29. Zdali jsou všickni apoštoly?
Zdali všickni proroky? zdali všickni
učiteli? 30. zdali všickni divotvorni?
zda všickni dar mají úzdravů? zdali
všickni jazyky mluví? zdali všickni
tlumočí? 31. Práhněte pak po darech

bb M4

lepších. A ještě vznešenější cestu vám
ukáži,

Apoštol uvádí podobenství těla lidského
netoliko pro vysvětlení toho, že jeden Duch
všeliké charismy působí, nébržaby Korintany
ke správnějšímu a pravějšímu o církvi vůbec
soudu povznesl. Podobenství toho užívá 1
jinde Rom. 12, 4. Ef. 4, 12. násl. jakož totéž
podobenství od pohanů Liv. II. 32. Senec.
ir. IL. 31. o státu se upotřebuje. Církev jest
ústrojí živé a chová do sebe množství ú
strojí s rozličnými nadanostmi a schopnostmi
spolu v jednotu spojených, tak že každý díl
doceluje celek, aniž nepotřebným pokládán
býti může. Dí: nebo,jako tělo jedno jest a
údův má mnoho, všicknií pak údové těla, ač
mnoha jsouce, jedním přece tělem jsou, takto
a Kristus. Trojí věc ve předvětě: množství,
rozličnost a jednotu v ústroji těla lidského
vystihuje. V dovětě bychom očekávali: takto
ť církev, rozuměj mnoho údův májíc rozlič
ných, jedním jest ústrojím. Místo toho ale
dí Pavel: takto i Kristus. Stojí tu Kristus
místo církve mystickým pojmenováním, po
něvadž v církvi Kristus takméř vtělen jest;
jindy Krista hlavou církve zove 6, 15. Ef.
1, 22. 4, 15. 5, 23. Čol, 1, 18. a j., ješto
církev řídí a spravuje. Kristus jest čélem
církve a takměřkaždým jednotlivým jeho údem
těla toho, dí sv. Aug., jelikož Duchem svojím
ve všech působí, skrze učitele učí, skrze kněze
obětuje, skrze kajicníky se kaje a takto milost
svou všemi údy církve vylévá. Adam se dle
spůsoby 'svojí v každém hříšném člověku opě
tuje a Člověčenstvo hříšnéjest takměřjedním
rozvětveným Adamem; Kristus se v každém
věrci opětuje a celá církev jest rozvětveným
Kristem ve smyslu mystickém. To Pavel vy
světluje a jednotu tu vniterným jednatelemuspůsobenubýtipraví:© Nebovjednom
Duchu všickní my v jedno tělopokřestění jsme
byli, buď Židé, buď pohané, buď nevolnáci,buď
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svobodné a všickní v jednom Duchu napojení
jsme. Není jednota ta vněšná jenom, nébrž
vniterně ji působí Duch svatý, jejžto jsme na
křestu přijali a tím v jedno tělo spojeni byli;
pokřestění naše mělo záměr nás v jedno tělo
spojiti, ať již naši vněšní poměrové jacíkoli
byli, ať totiž jsme byli Zidé neb pohané, 0
troci neb svobodcové. Dí: v jednom Duchu
m. jedním Duchem co činitelem jednoty, po
něvadž mysticky Ducha sv. považuje co pra
men vody, v němž pohřížení jsme byli na
křestu. Duch sv. vzdělává a tvoří jednotu
těla, je pronikaje, proplývaje a prostoupaje
a jemu za duši a formu života slouže. Ve
slovech Židé t pohané dotýká poměry nábo
ženské, ve slovech oťroc? a svobodet vyličuje
společenské okolnosti; o obojích, v nichž ve
škery člověčenstva rozdíly zahrnuje, praví, že
ve vyšším, v obrodném oboru přestávají, an
pokřestěnci v jednotu bohorodou vnikají.

Ale netoliko pokřestěni, nébrž také na
pojent jsme vjednom Duchu čijedním Duchem,
nebo ponořené v Ducha obnáší sebou napo
jené Duchem, kteréžto napojení se děje na
křestu a ještě více při svatém biřmování.
Již Jan Křest. pravil, že on sice vodou křestí,
že ale Kristus křestiti bude Duchem sv.Mt.
3, 11. Mr. 1, 8. L. 3, 16. a Pán sám při
pověděl Act. 1, 15., že apoštoly Duchem sv.
pokřestí, což se sesláním Ducha sv. na let
nice vyplnilo. Mluví 0 napojení Duchem, aby
hojnost milostí Duchem sv. nám propůjče
ných vylíčil jak Jo. 7. 37. n. mluví 0 ply
noucích řekách vody živé z útrob těch, jenž
ve Krista věří, rozuměje hojnost darů Ducha
sv, Někteří slovo napojent jsme bylt slyší o
svátosti oltářné aneb o dalejším pěstování a
stravování v církvi Duchem křesťanským, při
čemž i vztah na večeři Páně se zahrnuje; leč
takovému ponětí a výkladu se protiví aorist,
jenž o jednodobém úkonutoliko se bráti může.
Ješto všickni jedno tělo Páně a jednu krev
béřeme, ovšem také se ve velebné svátosti
jednota člověčenstva ozračuje; ale Pavel tuto
o tom nemluví.

Bylo ale potřebí déleji se pozdržeti při
vysvětlování jednoty církve od podobenství
z těla lidského vzatém a při tom prohlédati
k těm, jenž se svým v církvi postavením a
se svým v blahodarech podílem spokojeni ne
byli, a při tom závist proti těm chovali, jimž
se hojněji darů oněch dostalo. Proto Pavel
podobenství to místněji probírá a podrobně
ukazuje, jak vady dotčené zhola by přestati
měly. Dí: Nebo ant tělo není jedním údem,nébržmnohýmisetvoří.| Dí-línoha:Poně
vadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdali protonenáztěla?adá-liucho:© Poněvadžnejsem
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okem, nejsem z těla, zdaltž proto není z těla ?
Možno též překládati bezotazně: neproto není
z těla; leč otazný překlad důrazu více do
sebe má. Samo sebou zřejmo jest, co Pavel
tuto praví, aniž výkladu potřebí; vhodně pak
Zlatoúst příčinu, proč Pavel oko a ucho, nohu
a ruku, údy obdobné proti sobě postavuje,
ukazuje býti tu, že člověk obyčejně nezávidí
těm, jenž vysoko nadeň postaveni jsou, nébrž
těm, jenž o nemnoho výše nad námi vzne
seni byli. Vystíhá pak dále nesmyslnost ta
kového mluvení řka: Kdyby celé tělo okem
bylo, kdež sluch byl by? Kdyby celé sluchem
bylo, kdež by byl čich? A dotvrzuje toho z
vůle Tvůrce, an vece“ Nyní ale položí Bůh
údy v těle jak chtěl, a proti náředbě Boží
darmo jest se vzpírati, an tu se každý pod
robiti musí. Ano takovým mluvením od
porným muselo by tělo samo tělem býti pře
stati. Kdyby zajisté všickní byli jedním údem,
kdežby bylo tělo? Aby tělo nějaké bylo, po
třebí jest údů, či jak dí: Nynž alejest mnoho
sice údů, jedno však tělo. Odtud viděti, jak
nemoudro jest ono žádání jiných milodarů,
an poměr mezi tělem a údy a potřeba údů
k sestavě těla nevyhnutelně rozličnost úlů
vymáhá tak, že nespokojenost s darem sobě
propůjčeným jest odboj hříšný proti bohopo
loženému pořádku.

Tak odbaviv nespokojence přechází k těm,
jenž dary svými se nad jiné vynášeli a jimi po
hrdali. Dí: Nemůže okořícíruce, potřebí tebene
mám, aneb hlava nohám: Nejste mipotřební;
nébrž mnohem více,kteří se zdají údovétěla mdlej
šémi býti, potřebnějšími jsou. V ústrojí úd od
údu závisí, a úd údu ku pomocia prospěchu
slouží a vyšší ústrojové (oko, hlava) nemohou
obstáti bez nižších, nohy, ruky ajiných, nébrž
právě, co mdlejšími se zdají býti (plíce, srdee)
potřebnější jsou nám Kživotunadjiné. Lehko
podobenství to se dá obrátiti na církev a údy
její a očividno chce říci, že ti, jenž na výši
v církvi stojí, buď darem, buď vědou,buď po
stavením, nemohou býti bez těch, kteří nižší
místo ujímají. O mdlejších pověděv dokládá
totéž o dvou ještě údův lidského těla třídách,
névzácnějších a neslušných a obojí stejně, jak
jenž vzácny a slušny jsou, potřebnými k tělu
býti klade a které mníme nevzácnějšímí údy
býti těla, ty ctí hojnější okládáme a co neslu-:
šno jest na nás, to hojnější slušnost má, co
pak slušno jest na nds, mičeho nepotřebuje.
Neslušnými údy jmenuje očividněúdy stydké
a záchuli, jenž neslušnými se zovoupro zrak
a pohled, jenž mimovolně se od nich odvra
cuje, ač ovšem o sobějimi nejsou, nébrž po
Jříchu Adamově jimi se staly, ana v nich hří
šná žádostivost panuje, jenž zákonu mysli
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naší odporna jest. Praví o nich, že slušnost
hojnější mají totiž oděvem a není národu,
jenž, ač polonah chodě, údův dotčených by
neobláčel a neokrýval, ješto slušní údové, tvář,
oči, uši atd. nic toho t. j. žádného zakrytí,
zastření a oděvu nepotřebují. Které by ale
údy nevzácnějšími nazýval, v tom nejsou sho
dni vykladatelé; někteří zajisté rozumějí údy,
jenž vůbec oděvem hojněji se okládají, jak
na př. život, ledví, plece, jiní slyší zas údy,
jenž v těle velké platnosti a důležitosti ne
mají, jak vlasy, prsty, uši, jenž u mnohých
národů zvláštní péčí se okrašlují, náušnicemi
na př. prsténky, kadeřením atd. Leč na tom
nemnoho záleží, an Pavel vůbec říci chce,
že pohrdání údy ani v menší vzácnosti, ani
v menší slušnosti základu nemá, ješto, co
tam přírodou se nedostává, uměním se do
plňuje. Ohledem lidí v církvi a menších jim
od Boha udělených darův napomíná tím a
poštol, abychom se mdlých, nemocných, chu
dých, nepatrných lidí ujímali, je kde třeba
podporovali a všelijak se jim propůjčovali;
nepatrní, chudí a snížení lidé nesou obraz
Krista, jenž v chudobě přišel a mezi nimi
nejvíce křesťanských ctností se nalezá, jakož
se jim ode Pána evangelium před jinými zvě
stovalo Mt. 11, 5.

Toto pak jedněch pod druhými a nad
druhými postavení v církvi děje se řízením
Božím, jakož i to, co národové ohledem slu
nosti a neslušnosti a ohledem obyčejů a
zvyků v té příčinězachovávají, není libovolno,
Jébrž děje se za vlivem pořádku, jejž Bůh
do lidské mysli položil. "Toto poslední dí
slovy: Bůh spořádal tělo tomu, jemuž se ne
dostalo, hojnější cti uděltv. Nedostatkem zove
mižší postavení a nějaké v hodnosti za ji
nými zůstávání, tedy nedostávání se cti. To
pak učinil Bůh tím záměrem, aby nebylo roz
tržky v těle, nébrž stejně o sebepečovaltúdové.
Očividně Pavel údy těla tu zosobňuje, po
něvadž při slovech těch prohlédá k údům
církve a velí, aby jedni druhé snášeli a ctili
všeljak vespolek o sebe péči vedouce, aby
se všem v dostatečné míře blaha dostalo.
Aniž také možno jest, aby úd necitedlen byl
blaha neb neblaha údu jiného, nébrž Bůh tak
spořádal tělo, že když jeden úd trpí, trpí s ním
všickni údové jiní, a když jeden úd 'se osla
vuje, radují se s ním všickní údové. Když kdo
bolavé má oči, ani choditi, ani pracovati ru
kama, ani jísti se mu nechce; i proč Za
ludku ubírá za příčinou oka? proč nohy za
držuje a ruce svazuje, ješto bolestjenom oko
zasáhla? Poněvadž přírodou všechno sdru
ženo jest a nevýslovnýmspůsobem outrpnost
vespolek chová. Oslavuje se úd buď skutkem,
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totiž ozdobou, oděvem, mazáním a jiným pě
stováním, buď uznáním krásy, síly, zručnosti,
dovednosti, užitečnosti atd. jeho. Tudy Sv.
Basil učí, že k lásce dvojí věc vymáháse: 1.
radovati se z prospěchu jiného a mu ho do
pomáhati. 2. rmoutiti se nad jakýmkoli jeho
neblahem duchovným i tělesným. Z tohojde,
že blaženci v nebesích láskou oplývajíce za
nás orodují. Takto podobenství těla a údův
jeho přednesl, ovšem při tom k církvi a údům
jejím prohlédaje.

Leč Pavel také ještě zvláště obrací to
své o tělu lidském a údech jeho podobenství
na Korintany takto je oslovujíc: Vy pak
jste tělem Kristovým a údy z údu. Tělem
Kristovým již výše jmenoval církev verš
12., nyní týž výraz obrací na Korintany,
aby ukázal, že v každé částečné církvi se
veškerost církve jeví, ne že by každá cír
kev tělem Kristovým byla, jak na př. 3,
16. každý člověk jest chrámem Božím, nébrž
že se v každé církvi obraz celé církve vy
skýtá. Slova údy jste z úďu, jsou přeložena
dle vulgáty, jenž čte 8x učkovs S některými
rukopisy a otci; smysl slov údy zúďu není:
Jste údy částečnými z jiného údu většího,
každý z vás je údem částečné církve, která
opět jest údem všeobecné církve. Tak ně
kteří ; leč lépe jiní: údy z údů jste, údy k
údům, úd k údu připojený Ef. 4, 10., jste
údy od sebe odvislými Rom. 12,5. Leč čtení
vulgáty méně jest průvodno; lépe čte £. Ť.
údy z části čx uépovs m. čx néhovs t. Jj. po
dle části, částečně, podle své části, své účasti
jest každý údem v těle Kristově, v církvi,
všickni teprv tělo církve činíce. Tudy nikdo
se nad jiného nevypínej a nikdo jinému ne
záviď, nébrž prohlídej každý k užitku spo
luúdů svojich a celého těla církve. Nikdo v
církvi není tak nízek, chud, chatrn,skryt, že
by k církvi nenáležel a jí s prospěchem býti
nemohl, a ten, jenž zázraky činí, ani ten,
jenž vědou světu jest ku podivení, nemávět
ší hodnoty nad toho křesťana nepatrného,
jenž skryt a nikomu nepovědom Bohu v zá
tiší žije. Tudy se i nejmenší v církvi spo
kojí se svým postavením a nejvznešenější ne
bude se nadýmati, ješto vědomí, že Duch B.
všecko řídí, tam toho od závisti, tohoto ode
pýchy ochrání a tohoto i onoho všeobecnou
láskou naplní. Ale však také jednotlivý úd
jenom v církvi, ve spojení s hlavou a S po
výšenými údy prospívati a cíle svého dojíti
může.

Již pak apoštol onorozčástění, o němž prá
vě pověděl, vyvinuje místněji, předkládaje po
stavení a úkony v církvi, jakož i dary jimk
tomu propůjčené. IVěkteréustanovů Bůh v
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círávi nejprv apoštoly, druhé proroky,třetí uči
teli, potom moem, daryšúzdravu, pomocmi, ná
ředbamí, druhy jazyků, výklady řečí. Pavel
tuto klade milodary spolu promíchaně s úřa
dními řády; ješto ukázati chče, že všecko,
co se v církvi děje, z Boha pochází, nechť
již jsou duchodary anebo úřadná mocenství.
Tri prvnější slova vytýkají pořad důstojen
ství v církvi; leč od pořadu toho nápotom
Pavel při slově potom upouští, vůbec dary
jenom vyčítaje, aniž nějakého v tom pořádku
šetře. Církev tu očividně všeobecnou míní,
a jak důstojenství, tak i dary co uschopnění
Bohu připisuje. Podobný výčet se nalezá Ef.
4, 11. n. Klade napřed apoštoly, jimiž roz
umí ty, jenž k úřadu tomu bezprostředně ode
Pána vyvolení byli, jako oněch dvanáctero
Mt. 10, 1. v., nadto Pavel a bezmála i Bar
nabáš ; sloupy to a základy církve, posly a
svědky Páně, praotce duchového Israela, jež
Bůh všemi dary obdařil; pomocníci apoštolů,
jako Timotheus, Titus atd. slovem evangeli
stové se zahrnují, jehož tu sice mlčením po
míjí, nemíně zevrub všechněch udávati, jež
později ale v Ef. 4, 11. uvádí. Po apoštolech
klade proroky, o nichžto jsme již k v. 10.
pravili. Třetí místo zaujímají učitelé, jimiž
slyší se ti, jenž usedle a stále vyučují, při
nichž charisma Ducha sv. nedostatek vzděla
nosti nahradila. Ješto bez učitelů vyššího a
zvláštného nadání církev s tíží by obstála,
tudy Bůh. jí tytýž genie tak řečené posýlá,
jimiž věda křesťanská dále a výšeji postoupá,
jakož 1 někteří mezi nimi v církvi posud uči
telt slují pro znamenité působení, jímž sena
poli vědy v církvi zaskvěli a posud skvějí.
Rozdíl mezi učitelem a prorokem určuje Zla
toúst v tom býti, že prorok všechno od Ducha
sv. čerpá, učitel ale také ze své zásoby při
bírá; u proroka bylo osvícení Ducha sv. oka
mžito, u učitele stálé, a proroci mimořádně,
učitelé ale řádně vystoupali. Tuto Pavel o
pouští, jak jsme pravili, pořadování započatá
a odúřadů k darům přecházeje přechází
spolu ode mluvení srostitého k odtažitému,
pro lepší důraz za majitele dar klada, čehož
opak Rom. 12, 6—38, činí. Mocm? rozumídi
votvorce, o nichž již při 8. v. řeč byla; ti
jsou takměř rukou církve, an apoštolé její
hlavou, proroci jejíma očima, učitelé jejím
jsou jazykem. Uzďravy samovidně musí se
bráti ti, jimž dán dar nemocné uzdravovati;
viz v. 9. Pomoeme se rozumějí pomocníci,
jenž o churavé, nemocné, chudé, pocestné,
pohostinné a podobné starali seaskutky mi
losrdenství tělesné iduchovní vykonávali.Ná
ředbamí či správami slyší se ti, jimž se do
stalo daru, jiné spravovati a říditi,pěstovali,



256

trestati, jakoví jsou biskupové a kněží Rom.
12, 8. Ef. 4, 11. Hebr. 13, 17., při nichž
Duch sv. charismou působil to, co nápotom
v církvi přiučením se právu, zkušením apa
stýřskou opatrností se vykonávalo. Na konci
darů klade druhyjazyků, jimž Korintané nej
víc se obdivovali a jichž sobě nejvíce žá
dali; o tom již řeč byla v 10, a opět 14, 3.
se nám vrátí. Což ještě Vulgáta klade vý
klady řečí čili jazyků, toho v Ťř. t. nečtou.
Jakož Rom. 12, 6. n. a 1. Cor. J2, 8—10.
nezaměřoval vypočítati všechny dary, tak ani
tuto všechněch jich klásti nemíní, nébrž klade
je více příkladem a jeden výčet druhým do
plňovati přijde.

Nyní ale, aby tím více, že jen částečněseudělujídarové,vysvětlil,setáže:© Zďali
jsou všickní apoštoly? zdali všickníproroky?
zdalt všickní učiteli? zda všickní divotvorci?
zda všickní dar mají úzdravů? zdali všickní
jazyky mluví? zdali všickní vykládají? Otáz
kami těmi nechce jenom ukazovati, že daro
vé rozličně jsou rozděleni. nébrž že to, oč tu
zabíhá, nemožno jest, an by tím, kdyby všickni
apoštoly atd. byli, církve t. j. rozličnostiúdů,
nebylo. Takto vyčítav charismy a jich uži
tečnost vylíčiv, zavírá ohledem na přeceňo
vání od Korinťanůglossolalie snapomenutím:
Snažte se odary lepší; nedío vyneslejší, lesk

Hlava

V celé hlavě jedná apoštol o lásce a stce 1—3.
o její výbornosti, 4—7. o její povaze a
8— 13. o věčném trvání jejím.

1. Jazyky-li lidskými mluvími an
jelskými, lásky ale nemám, stal jsem se
mědí zvučivou, anebo zvoncem znějícím 2.
a mám-li proroctví a znám-li tajemství ve
škera a všelikou vědu, a mám-li veškeru
víru, tak že hory přenáším, lásky ale ne
mám, ničím nejsem, 3. A rozdám-li na po
krmy chudých veškeren majetek svůj, a
vydám-li tělo své, abych spálen byl, lá
sky-li vsak nemám, nic mi neprospívá. 4.
Láska trpěliva, lahodna jest a dobrotiva
jest, láska nežárlí, nehonosí se, nenadýmá
se, 5. není ctilakotna, nehledá svého, ne
zpouzí se, nemyslí o zlém, 6. neraduje
se nepravosti, nébrž raduje se spolu s
pravdou ; 7. všechno snáší, všemu věří,
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lejší, nébrž lepší, jenž k dobru a blahu
jiných a k spáse vaší více prospěšní jsou.
Dí snažte se, či prahněte, řevněte, poněvadž,
ač všechno od Ducha 10. v. závisí, člověk se
modlitbami, tužbami a jinak na ně připravo
vati a jich žádati musí v úmyslu, Boba jimi
tím více oslavovati. Slovem, snažte se, kárá
je mlčečky, že těch, jichž jim bylo potřebí,
darů, pilni nebyli dosíci.

Leč aby v tom snažení svém nebloudili
a sami ke skutečné dokonalosti povznesení
byli, ukazuje jim apoštol nadto t. j. nadono
snažení se jistou cestu, které tuto jenom po
vrchně dotýká a tím více pozornost jejich
napíná, v následující ale hlavě šířeji vyvinuje.
A ještě vznešenějsí cestu vám ukazují. UÚka
zuji, praví přítomným časem, ješto již již u
kázati ji hodlal, sám láskou, kterou jim lí
čití umínil, háraje. Nechce říci, že by jiných
milodarů žádati zbytečno bylo proty, kteřío
lásku se snaží, nébrž dí, aby přede všemi ji
nými dary snaha jejich k lásce se vinula, a
aby všeliká jejich o dary snaha na lásce se
zakládala, bez níž darové ti ceny nemají 8a
milodarové lepší ani dosažení býti nemohou.
Vznešenějšíjest cesta ta, poněvadž bez lásky
držení všechněch milodarů člověka spasiti ne
může. Leč to Pavel v následující hlavě uka
zuje.

XI.
všeho se naděje, všechno trpí. 8. Láska
nikdy nevypadá, buďto pak proroctví vy
prázní se, buďto jazykové přestanou, buď
věda zničena bude. 9. S částky zajisté
poznáváme a s částky prorokujeme. 10.
Když ale přijde co dokonalé jest, to, co
částečno jest, vyprázní se, 11. Když jsem
byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, smý
šlel jsem jak dítě, soudil jsem jako
dítě; když ale jsemstal se mužem, vy
práznil jsem, co bylo dětinsko. 12. Vi
díme posud zrcadlem v pohádce, tehdá
ale tváří v tvář; posud poznáváme s
částky, tehdá ale poznám, jak i poznán
jsem byl. 13. Nyní pak zůstávají víra,
naděje, láska, tři tyto, větší ale z nich
jest láska.

Jest to částka písma jedna z nejkrás
nějších, jest to žalm, velepíseň a chvalozpěvy
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lásky, bohat myšlenkami, obsahem a pravdou,
vznešený silou a plnotou řeči, lahodný mi
lostností a prostotou; a ty přednosti samo
děk vyrostly v útrobě udatné, láskou ku
Kristu hárající. „Láskou rozumí, jak samo
zřejmo jest, lásku křesťanskou, jenž co duše
a tvar života Kristem přineseného rozlívá
se v nás skrze Ducha svatého Rom. 9, 5. v
srdcech našich a tam všechny pohyby oči
stujíc a všechno zlo spalujíc s Bohem nás
spojuje, a ovšem netoliko láskou k Bohu
jest, nébrž i lásku a veškeru blahovůli k
bližnímu v sobě zahrnuje. Aby vznešenost
té takové lásky dokázal a světle předočnil,
porovnává ji se všemi na vrchol dokonalosti
postavenými milodary a počíná s charismou
tou, kteráž u Korinťanů v největší vážnosti
byla, s jazykomluvou, a přesažitě a hyper
bolicky věc svou vystavuje. Jazyky-lž lid
skými mluvím ť anjelskými, lásky ale nemám,
stal jsem se mědí zvučivou aneb kobosem břin
kavým. Pokládá jazykodar v nejvyšším stupni,
jehož dosíci může, vrcholu zajisté by došel
jazykomluvec, kdyby v daru svém netoliko
všechny jazyky lidské, které se na světěna
lezají, ve své moci zahrnoval, nébrž také i
jazyky anjelů vládl, totiž spůsoby, jakými
anjelé vespolek o myšlenky své se podělují
a Boha velebí. Nedí, že by anjelé takovými,
jak lidé, jazyky mluvili, ješto jsou tvorové
beztělesní, nébrž mluví z podmínky či by
pothesy pro větší důraz. Což se to zdá pře
vzácným býti darem, když člověk všemi ja
zyky skutečnými ano i možnými ještě mlu
viti a tak vládu nade všemi takměř národy
ukazovati může. Leč apoštol praví, že ta
tak velice a vysoce ctěná a vážená jazyko
mluva nemá žádné ceny do sebe, není-li jí
láska pravá a svatá vůdkyní, aniž člověk,
který jí nadán jest, nějakého má do sebe
důstojenství, nébrž bez lásky-li jest, jest
ovšem i bez ceny a vší tou podivnou a zá
zračnou mluvou stal se jen měďí zvučívou a
kobosem břinkavým, t. j. jest beze vší pravé
hodnoty, nejsa než pouhým strojem, mravné
ceny prázným, jímž hluk se dělá marnýjen;
ale nikoho nevzdělává a nikomu neprospívá.
Co jsme kobosem přeložili, zní vlastně cym
bál v ř. i lat. textu, v českém na tomto
místě se klade zvonec. Ještě jiná obdaro
vání více vnitrná klade, aby důrazněji uká
zal, že bez lásky 1 hluboké vědomosti věcí
Božích marny jsou a ješitny. Dí: Mám-li
proroctví a znám-li tajemstvé veškera a vše
likou vědu, a mám-li víru, že hory přenáším,láskyalenemám,ničímnejsem.© Proroctvím,
co slyšeti se má, již výše 12, 8. vyloženo;
tajemstvími jsou věci, jichžto člověk o své

Svatý Pavel,
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ujmě a síle bez božího zjevení dojíti nemůže,
jakož jest úradek Boží o spáse lidské a u
vádění ho v život mezi všemi národy. O
tom, co věda znaměná, výšeji 12, 8. pově
díno a značí hluboké pronikání a spekula
tivné pojímání tajemství Božích, o nichž tu
mluví, tak že moudrost ť vědu tu opět spo
juje, jak 12, 8. Kladou se obě, věda i mou
drost ze spojení S proroctvím a považují se
sestrany okamžitéhoodBohavlití, ješto jinde
bez takového vztahu nenáhlé vlívání darů
oněch se rozumí. Ovšem opět hyperbolicky
či nadsažitě mluví, ješto nikdo do sebe ve
škeré moudrosti a veškeré vědy nemá, ale
mluví pro dání důrazu řeči svojí. Přidává
ku proroctví a k jeho dvěma takměř odno
žem véru, kterou rozumí, jak výše 12, 9.
víru divotvornou, jak i sám hned přidává,
ka: mám-li víru, tak že hory přenáším; při
čem naráží na Mt. 21, 21. 17, 20. Máte-li
víru jako zrno horčičné, řekněte hoře této:
Přenes se odtad tam a přenese se a nic vám
nebude nemožno. Chce říci: kdybych všechny
zázraky a divy možné tvořiti a vykonávati
mohl, že by to celému světu S podivením
bylo, přece ničím nejsem, lásky-li se mi ne
dostává, nemám žádné ceny před Bohem a
k spáse mi divové ti zhola nespomáhají. Vi
děti pak z výroku apoštolova, že víra bez
lásky býti může, avšak člověka spasiti ne
může. Aug. Trinit. 18, 15.

Pro ukázání nevyhnutediné potřeby lá
sky ku spáse, uvádí vněšné skutky, jež lá
ska provoditi a jež svrchované pro Krista
zanícení podnikati může a i těm vněšným
hrdinským výjevům cenu a hodnotu a pro
spěch odpírá, nemají-li z pravé lásky pů
vodu svého. Dí: Rozdám-li na pokrm chu
dýeh veškero jmění svoje, a výydám- tělo,
abych spálen byl, shořel, lásky-li však nemám,
me im neprospívá. M. rozdám-li na pokrm
chudých, čte řecký text rozkrmím-li, roz
strávím-li Rím. 12, 20. všechen majetek svůj,
vypouští tedy slovo chudé, jenž se samo při
mysliti musí. Veliký jest skutek jmění svoje
rozdati a rozdrobiti mezi chudé, ale ještě
větší, ano svrchovaně největší skutek jest
obětování nejen statku svého, nébrž života.
Také však o tom klade: dám-li tělo své, aby
shořelo, totiž umru-li co mučeník, buď lásky
křesťanské, buď víry v Krista, nemám-li
lásky t. j. nevychází-li obětování sebe z lá
sky, nébrž z jiné nějaké pohnutky kalné, ze
ctižádosti, marnosti, z lakomství a z podob
ných mutných pramenů, nic mi to všechno
neprospívá k věčné spáse a ku pravému před
Bohem důstojenství. Nebo kde láska jest,
všechno prospívá, kde lásky není, neprospívá
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nic, dí Augustin.Mucius Scaevola pravil kdys ku
Porsennovi klada ruku svoji na oheň: Abys
viděl, jak mdálovážno jest nám tělo, kteří k
slávě hledíme. © Peregrinovi nějakém Lu
clán vypravuje, že se pro zjednání sobě slávy
na hraň pro sebespálení uvrhnul. Odtud i
mučenictví nevezdy jistou spásu zjednává a
mimo církey neprospívá; a očividně se spá
sou se min kdo sice hoří na hrani pro
víru, ale nenávisti a hněvu proti bližnímu
nedal výhostu aneb v srdci svém žádost hře
šiti choval. Taková jest láska, že kdež jí
není, marně se nalezají věci ostatní, kde jest,
všechno se nalezá. Bez ní moudrost ne
moudrotou, světlo tmou jest, bez ní nesmývá
hříchů pláč kajicný; udatenství mučeníků bez
ní v necitnost se mění. Abychom pak vě
děli, skutečně-li se nám té lásky dostává,
bez nížto veškera ctnost ničím není, vyličuje
Pavel v dalejšku lásku tu a vyčítá ctnosti,
jenžto z ní co Z pramene vyřinují. Láska
zajisté čistí, pořádá a zešlechťuje vášně lid
ské a člověku síly propůjčuje, jíž by bez ní
nikdá nebyl nadán býval. Irpěhva jest a
dlouhomyslna, křivdu, bezpráví a příkoří
snáší beze hněvu, tomuto povstáti nedávajíc
a vrtkavosti při tom nepřipouštějíc. K trpě
lvosti pak ji pobízí lahoda a dobrota a tudy
klade Pavel o lásce, že dobrotíva a lahodna
jest, všem se dobrotou propůjčuje a ku bla
hu jiných všelijak prohlídá. Kde sobectví
panuje a vláda se náruživostem pouští, tam
brzo povstává závist a žárlivost. Láska ne
žárlé a. nezávidí, cizé štěstí a blaho svojím
blahem, cizé neštěstí svým neštěstím kladouc;
kdež takové smýšlení panuje, tam přestává
všeliká závist. Svými pak přednostmi, jaké
má do sebe, nehonosí se a nevyndsí nad jiné,
či jak jiní slovo perperamvykládají: nejedná
lehkovážně, lehkomyslně aneb jak druzí vše
tečně, přívazčivě, nevážně. Jakož pak vlast
ními, skutečnými přednostmi se nehonosí, tím
méně se těmi nadýmá, jichž do sebe nemá
a jež do sebe míti jenom ješitně domýšlíse.
Místo toho co vulgáta klade napotom: není
cti lakotna čte t. ř. nejedná neslušně, všady
ke slušnosti prohlídá, nikomu závady a po
horšení dáti nehodlajíc. Vykládají slovo vul
gáty ctilakotna v ten spůsob, že nic sobě v
nečest neklade, co Bohu libo a bližním pro- 
spěšno jest, ač by u lidí ta věc v menší
vážnosti byla; nestydí se za žádnou práci
sebe podlejší, umývání nohou, umývání země,
obsluhování nemocných, sebe nepatrnějšího
postavení; nebo nehledá svého, nébrž k blahu
jiných prohlídá. Sloužíc pak při službách
těch podlých a druhdy také urážku utrpějíc,
nezpouzí se, nenabývá hořkosti a trpkosti
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mysli, aniž se bouří pro ublížení sobě uči
něná a tudy nemyslí o zlém sobě učiněném,
nébrž mile tu shovívá, nijak na urážky ne
pamatujíc, jich nezdvihajíc a tím méně na
pomstu myslíc. Méně vhodně vykládají ně
kteří nemyslí zlého t. j. všecko na lepší stranu
béře, a co zlého vidí, vymlouvá; ještě více
odchoden jest výklad neobmýšlí zlého za
urážky učiněné, ano obojímu tomu výkladu
vadí člen zo přede slovem xexov. Podle pů
vodu svého z Boha Rom. 5, 5. nikdá se ne
raduje nepravosti a nelibuje sobě v nespra
vedlnosti, kdekoli a komukoli by se děla,
aniž kdy ze hříchu a odtad vzešlého poko
ření a ponížení se těší. Nébrž na opak seradujespravdou,© Fravdasetuzosobňuje
a značí pravdu v evangeliu či ve víře kře
sťanské; láska s pravdou se raduje t. j. má
s pravdou radost obecnou a společnou a ra
dost u pravdy jest, když do života přijata a
pěstována v něm bývá. Ovšem radost ta se
vztahuje také na všecko dobro mravné, nebo
pro uvedení vlády mravnosti dána jest pravda
od Boha a tudy se raduje nad tím, když
mravnost rozkvětá. Jiní výhradně vykládají
o pravdě mravné t. j. o mravnosti a slyší
to, že se všemu mravnému skutku a dobru
těší, svatého života nikomu nezávidí, nébrž
srdečně z něho se raduje; kterážto radost
svrchovaně se při svatých v nebi nalezá, jenž
v každé ctnosti lidské spatřují výplod milo
sti Boží, jak ovšem i u nás se díti má. Slovo
všechno, jenž čtyrykrát v. 7. přichází, s ně
jakou ohradou samozřejmě se bráti musí:
všechno snáší, vece, seč jenom býti může,
všecko, co se břemen, trudů, prací, obtíž
ností, úkorů, urážek, nedostatků a podob
ných věcí na ni uvaluje. Jiní vykládají:
všecko přikrývá t. j. křivdy a zloby a ne
pravosti jiných vymlouvá, přehlídá, na dobrou
stranu vykládá, pokud to přede pravdou ob
státi může. Leč prvnější výklad jest prů
chodnější a shoduje se se smyslem 9, 12.
vyloženým, kdež totéž slovo oréva přichází.
Dobré o každém smýšlení podobně sluší na
lásku, jenž nepodhlídava jest a přese
všechno svoje bolestné zkušení všemu věř:
a všemu se naděje, dokavad o opaku přesvěd
čena nebyla. Slovy věří a naděje se vystihá
se všestranná k lidem důvěra ohledem pří
tomnosti (věří) a ohledem budoucna (naděje
se). Ješto ale jest snášeliva, tedy také vše
chno trpí, či vystává, či přestává všechny
úkory, útrapy, protivenství, aniž padá do ma
lomyslnosti, úzkosti a malátnosti mysli, vše
chno to, co jí uloženo, udatně podnikajíc a
před ničím necoufajíc a ničeho se nezdráha
jíc a neliknujíc. Jest nějaké stupňování ve
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v. 7.: Stává-li se jí, co jiné nesnášelivými
činí, ona všechno snáší; Co podezřivým uči
niti může, všemu se ona dověruje, co naději
o bližním kazí, ona všeho se naděje; co člo
věka ke spasení-se vede, ona vytrvá a vystojí,
až všecko přestojí.

To jest těch sličných a sladkých šest
náctero plodů svaté lásky, kteréž apoštol vy
staviv dále již o věčném trvání lásky jedná.
Láska nikdá nevypadá, nikdá nepomine, ni
kdá moci a síly své neztratí, nikdá nezmění
povahy a bytnosti své, ješto Bůh, k němuž
se nese a jehož za předmět má, věčnětrvá;
ona raději vezdy se zdokonalovati bude, až
dojde v srdcích vrcholu svého, když budou
milovati Boha z celé síly své a v této lásce
k Bohu veškero tvorstvo obsahovati. Tři ná
sledující členové obyčejně se v jednu větu
shrnují a s předešlou větou spojují v tento
spůsob: až proroctví se vyprázní, jazykové
přestanou, věda zrušena bude. Leč textřecký
takovému pojímání brání, čta odporovací
spojku dě, tak že každý ze tří členů ve dvě
části rozvésti přijde: jsou-li ale však pro
roctví, ta vyprázdněna budou; jsou-li jazykové,
ti přestanou, jest-li věda, ta zrušena bude. Tři
ty členy za příklad uvodí ze všeho oboru mi
lodarův a ovšem, co 0 nich praví, také o
darech ostatních rozumí. Proroctví přesta
nou, poněvadž tajemství veškera se oslaven
cům v nebi odhalí; jazykové přestanou, ješto
tam jedin bude jazyk, jemuž všickni rozuměti
budou, an duchovně sobě budou myšlenky
Svoje projevovati, nějakým bez mála jak an
dělé spůsobem. Nedí přestane jazyk, ješto
hdé tam hlasitě Boha velebiti budou, čeho
bez jazyka nebudou moci provoditi, nébrž
dí jazykové, že rozličnost jazyků hříchem
povstalá tam zanikne. Leč místněji apoštol
O tom se nerozprostraňuje. | sama věda
přestane, ješto tam v nebesích všem se do
konalého poznání a vědění dostane, v. 12.
ana nynější věda bez tohojest zlomkovita,
nedospělá a prostředečná. Za pak přestanou
darové dotčení, jež byl uvedl, dokazuje z
povahy jejich; při čemž o jazycích se od
mlčuje, poněvadž přestání jejich ve věku bu
doucím samo sebou se rozumí. S částky po
znáváme a s částkyprorokujeme, poznání naše
či věda naše i na vrcholu svém nedostatečna,
vadna a obmezena jest, a proroctvémi se nám
věčná tajemství nedokonale vyjevují. Druhdy
ale když přijde, co jest dokonalé, to, co čá
stečno jest, se vyprázní. Kdež celek jest,
tam zlomkové přestanou, a když slunko
vzchází, zoře za své béře. Věda ve vidění
přejde a v čiré nazírání pravdy, proroctví
v přítomném držení toho, což obsahem jeho
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bylo, zanikne. Ve slově částky zahrnuje se
obsažitá i rozsažitá nedokonalost, obmeze

nost, a slovem dokonalé rozumí se dokonalý
stav člověčenstva, jenž idee Boží o člověku
odpovídá a k němuž všecko to, co se vcír
kvi stává, za přípravu slouží, totiž úplné ob
držení slávy nebeské a v ní dokonalou lásku
k Bohu a v této vidění a patření všeho
Jidské povaze poznatedlného a dostupného.
Pro jednotlivce dokonalost ta přichází po
blažené smrti, pro celou církev na konci
věků.

To pak, copravil právě o rozdílu nynějšího
a druhdejšího poznání, vysvětluje obdobou ze
života každého člověka vzatou, nynější věk k
věku dětinství lidského, budoucí věk k věku
zralosti mužské přirovnávaje. Dí: Když jsem
byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, smýšleljsem
jako dítě, soudil jsem jako dítě: stav se ale
mužem, vybyl jsem, co bylo dětinského. Slovo
smýšlťeti týká se snah, tužeb a slovem
zří k vůli, slovo souďitiř zří k rozumu a
mysli. Skládá muž smýšlení a soud a tudy
1 mluvení dětinské a béře na se ve trojí té
věci povahu muže. Přirovnává zdejší bytí k
věku dětinskému, bytí budoucí naše k věku
mužskému, ne že by naše nynější pravdy
věčné poznávání bylo bludno, ješto se vněm
svrchovaná pravda nalezá, nébrž že jest ne
dokonalé a nedovršito ohledem toho poznání,
jehož druhdy dosáhneme, až přijde bytí naše
dokonalé. To odůvodňuje a vysvětluje ihned,
an dí: Vidíme posud zrcadlem, v pohádce,
tehdá ale: tváří v tvář. Viděním slyší po
znávání věcí nebeských, věčných a Božích;
ač ovšem 1 poznání věcí přirozených u člo
věka nedokonalým jest, leč Pavelk těm nyní
neprohlédá.

Dvojí vadu dí do sebemíti poznání naše,
jedna se vytýkátím, že zrcadlem vidíme, druhá,
že v pohádce vidíme věci dotčené. Zrcadla
starých byla velmi nedověcná, nedokonalá a
temná, jsouce dělaná z kovů a podoby věcí
velmi nezretedlně ozračujíce a odbíjejíce; nad
to zrcadlem se předmět jenom prostředečně
spatřuje. Chce tedy říci, že poznávání naše ta
jemství Božíchnení bezprostředné, nébrž pro
středné, a že tudy nedokonalýmjest. sou zde
jen nástinové, nákresy a obrysy věcíbudoucích,
podstatu věcí teprv za budoucna budeme nazí
rati. I to, co nám Bůh zjevuje, dává se nám
v lidské nedokonalé řeči a vespůsobě, jehož
chopna jest mysl lidská, jenž nikdá nedo
stihne a nevystihne božských, svrchovaně 0b
vyšných tajemství. Jiní nedosti věrně slovo
šgontoov vykládají průzor či prozor, hledidlo
či prozíradlo či tlusté sklo u starých, jenž
nedosti prozorno a průzračno jsouci okny, k

11*
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nimž užívalo se ho, tmavě toliko předměty
viděti dávalo. Leč čoozro0v neznačí nikdá
jiného leč zrcadlo a smysl jest ten, jejž jsme
udali. Týž smysl se vynáší ještě slovem a
pohádce či zahádce, že nám totiž tajemství
B. tuto hle na zemi vezdy zahalena, zavinuta,
zastřena a temna a jak se říká v pohádce
zůstávají. Vírou ujímáme tajemství Boží, jak
skutečně jsou, to jistá neomylná a nepro
měnlivá pravda a naše poznání není ne
pravo, ale jest nedokonalým a nedovršitým,
ješto nám věci stvořené namnoze za podkla
dek, podobenství a za zrcadlo sloužiti mu
sejí. Naproti tomu bude poznání naše čtehdá
t.j. když přijdou věci dokonalé, ve věku
budoucím, budeme nazírati natajemství Boží
tváří v tvář t. j. bezprostředně, nezahaleně,
nezakrytě a rozvinutě, budeme všechny ty
spasitedlné pravdy nazírati a z nazírání jich
věčnou bláhu čerpati. Naráží na Ex. 33, 11.
Mluvil Hospodin k Mojžíšovi tváří v tvář, jak
mluvívá člověk s přítelem svojím. A na Num.
12, 8., kdež dí Hospodin o Mojžíšovi: Usty
k ústům mluvím k němu a zjevně a ne skrze
podobenství a obrazy vidí Hospodin. Každý
tvor, vece Hugo Vikt., jest tu takměř zrca
dlem nějakým, v němž Bůh spatřuje se, v
budoucnu bude Bůh zrcadlem,v němž všecky
věci lépe se budou nazírati, nežli samy v
sobě. Z čehož jde, že svatí věci naše lépe
znají v nebi, nežli by jich, na zemi jsouce
mezi námi, poznati mohli, a že tedy ovšem
vzývání naše k nim posílaná znají Aug. M.
B. 22, 29. Ještě pak k lepší výtce přiči
nuje: Nyní čili dosud v časnosti této zemské
poznávám s částky, tehlá ale poznám, jak t
poznán jsem byl totiž od Boha. Nynější po
znání naše kuso, zlomkovito, částečno jest
a bytnosti Boží a tajemství Jeho neprohlí
dáme toliko oděv Páně, vnějšek jeho, zdi
chrámu toliko vidouce; tehdá ale poznáme
jak jsme i poznání byli. Nedí jak mne Bůh
zná ani nedí: jak od něho poznáván bývám,
nébrž jak jsem poznín byl čneyvécdy Va0ri
stu, jímž jistou dobu poznání toho vystihuje.
Dobu tu praví někteří býti dobu obrácení ke
Kristu, kdež se stal předmětem zvláštního
Božího poznání, jenžto se k němu účinně a
tvorečně obrátilo 8, 3. Leč lépe jiní mní, že
aorist hledí k vytčení toliko toho, že Bůh
dříve poznal člověka než ho člověk poznati
mohl, totiž před počátkem světa Rom. 8, 29.,
kdež podobně samými aoristy apoštol vytýká
předvědění, předustanovení, povolání a t. d.
člověků se strany Boží. Chce říci, že tam se
nám otevře názor do velebnosti Boží, do mou
drosti úradkův jeho, do plnosti lásky jeho
co do bezedna oblažného, neustále vzrosta
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jícího poznání. Zlatoúst tuto znamená, že
Pavel mluví o milosti předchodné, podle níž
nás Bůh dřívěji poznal, bychom i my jeho
poznali a že tudy naše poznání ač nedoko
nalé nejde z nás, nýbrž z Boha. A tudy klade,
že se zde nerozumí čiré a holé poznání, nébrž
poznání s láskou sdružené a že smysl jest:
Poznám Boha tou měrou a v tom stupni,
jakou měrou mne poznal co bludného, mne
povolal a k sobě přivinul, abych i já hopo
znal, hledal a miloval; tak i já ve věku bu
doucím ho poznám, se přivinu k němu a jej
milovati budu. Ještě někteří tlačí na slova:
jak poznán jsem byl, jax jsem totiž milován
byl, a vyvodí odtud rozdílný stupeň poznání
Božího v nebi a tudy i rozdíl v blaženosti
oslavenců. Ostatně samo sebou rozumí Se,
že člověk věčné věky nepozná Boha tak, jak
Bůh jej zná a že rovnost ta, o které mluví
tu Pavel, velmi jest poměrna a vztažna.

Závěrečně dokládá a vyvodí Pavel: Nyní
pak zůstďvají víra, naděje, láska, tři tyto,
větší ale z nich jest láska. Věta ta sporna
jest co se týká slov nyní pak. Někteří za
jisté je berou co spojky výsledné ve smyslu
tak ale aneb tak tedy zůstávají a t. d., ja
koby Pavel pravil, že sice charismy přesta
nou, ale tři ctnosti bohoslovné věra,naděje a
čáska 1 v onom dokonalém budoucnu trvati
budou. Takto vykládá sv. Iren. 2, 47. 4, 25.
a Tertullian pat. 12. a po nich mnozí jiní.
Ti rozumějí, že víra a naděje v budoucím
věku trvati budou podle toho, že sejimi pe
vná a jistá přesvědčenost 0 pravdách bohoje
vých vytýká, kterážto jistota a pevnost ne
pomine na světě onom, nébrž ještě přimno
žena bude. Leč obyčejnější a lepší jest výklad,
dle něhož vvvi Gě nyní pak se berou 0 čase
nynějším, o době, jenž projde až do přijití
toho, co jest dokonalé. Dí Pavel, že milodary
onomu se dávají, onomu se odpírají, že se
mění a že ovšem částečně a i větším dílem
zajíti mohou, význam svůj zvláště pro pravěk
církve majíce a budoucí blaženost a vědo
most v nebesích naznačujíce; žeale pro život
tento pro všechny lidi ostávají víra, naděje
a láslka co stěžejné a základné výjimky ži
vota křesťanského a bohulibého. Vérou se
rozumí ujmutí a držení pravdy bohojevé, na
dějí se rozumí očekávání věčných dober Bohem
zaslíbených ; olásce již výše povědíno. Všechny
tři jsou svrchovaně tuto potřebny. Víra zá
klad osnuje, naděje buduje, láska dokonává
budovu Boží; víra osvěcuje, nadéje upevňuje,
láska očisťuje a posvěcuje. Dí tři tyto 0
hledem jak se některým vidí na Trojici bož
skou, jakoby víru k Otci, naději k Synu,
lásku k Duchu odnášel, aneb proto, aby 96
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víra S nadějí nemátla a netožnila, jak se to
u bludařů dálo. Mezi těmi třemi ale vyzna
čuje lásku, an dí: větší pak z nich jest láska,
díl že z ní ctnosti křesťanské co ze zřídla
plynou 1—7., díl že bez ní víra a naděje
ceny do sebe nemají člověka spasiti nemo
houce, ana bez ní víra mrtva, naděje opová
žliva jest, díl že již tuto k sobě Boha sklo
ňuje k obecenství důvěrnému Jo. 14, 23. 1.
Jo. 2, 24., díl že víra a naděje tomu jen,
kdož je má, nejblíže prospívají, láska však
1 jiným vylévá se. Láska, dí Stolberg, jest
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náš život, určení naše jest láska, spasení naše
jest láska: láska jest vlastně tojediné, čehož
Bůh od nás žádá, nebo z ní plyne plnění
všech povinností, díl že víra v patření, na
děje v držení přejde a tudy obě přestanou,
láska ale věčně trvati a nadto vzrostati bude
jsouc tím mezi ctnostmi, čím slunko jest
mezi planetami.

Leč apoštol dokonav chvalořeč o lásce
vrací se k tomu, co byl 12, 31. o žádání
lepších milodarův pravil.

Hlava XIV.

Mluví o přednosti proroctví před jazykomlu
vou 1-—25. Ukazuje 26—93. kterakby 1
jiných darův s prospěchem v církvi mělo
užíváno býti a 34—40. od koho a kdeby
se to dáti mělo.

1. Postihujte lásky, horlete o du
chodary, více však abyste prorokovali.
2.. Nebo kdo mluví jazykem, nemluví
lidem, nébrž Bohu; nebo nikdo neslyší
Duchem, ale mluví tajemství. 3. Kdo ale
prorokuje, lidem mluví ku vzdělání a
napomínání a potěšení. 4. Kdo mluvíja
zykem, sám sebe vzdělává, kdoale pro
rokuje, církev Boží vzdělává. 5. Želám
pak, abyste všickni vy mluvili jazyky,
raději ale abyste prorokovali, Nebo vět
ším jest, kdo prorokuje než kdo mluví
jazyky, leč by to snad vykládal, aby cír
kev vzdělání vzala. 6. Nyní však bratří
přijdu- k vám jazyky mluvě, což vám
prospěji, nebudu-li k vám mluviti buďto
ve zjevení, neb ve vědě, anebo v pro
roctví, anebo v nauce? 7. Však i bez
dušné věci, jenžto zvuk vydávají, buď
píšťala buď citara, rozdílu hlaholův ne
vydávají, kterak se pozná, co píská neb
na citaru hude? 8. Nebo nejistý-li zvuk
vydá trouba, kdož se strojiti bude k
bitvě? 9. Tak i jazykem nevydáte-li
zřejmé řeči, kterak poznáno bude co se
mluví? Budete zajisté u vítr mluviti.
Toli bezmála druhůvjazyků jest na tomto
světě a žáden bezhlasným není. 11.Ne
vím-li tedy nyní významu hlasu, budu mlu

viteli cizincem a mluvitel bude mně ci
zincem. 12. Tak i vy, poněvadž horli
telé jste duchodarů ku vzdělání církve,
hledejte jimi oplývati. 13. A protožkdo
mluví jazykem modli se, aby vykládal.
14. Nebo modlím-li se jazykem, duch můj
se modlí, mysl má ale bez užitku jest.15.Cožtedyjest?© Modlitisebudu
duchem, modliti se budu i myslí, zpí
vati budu duchem, zpívati budu i myslí.
16. Nebo vzblahořečíš-li duchem, kterýž
zastává místo neučeného, kterak řekne
amen ku tvému blahořečení, ješto co díš
neví? 17. Nebo ty sicesličně díky činíš,
ale druhý nevzdělává se. 18. Děkuji Bohu
svému, že všech vás více jazykem mlu
vím. 19. Ale ve církvi chci raději pět
slov myslí svou promluviti, abych 1jiných
poučil, než děset tisícslov v jazyku. 20.
Bratří, nestávejte se dětmi v soudnosti,
nébrž ve zlosti dětinějte, v soudnosti ale
se zletilými stávejte. 21. V zákoně psáno
jest: Jinými jazyky a rety jinými mlu
viti budu lidu tomuto a oni tak nepo
slechnou mne, praví Hospodin. 22. Ja
zykové tedy za znameníjsou ne pro věrce,
nébrž pro nevěrce, proroctví ale ne pro
nevěrce, nébrž pro věrce. 23. Sejde-li se
tedy veškera církev spolem a všickni ja
zyky mluví, vejdou-li ale i neukové neb
nevěrci, zdali neřeknou,že blázníte? 24.
Všickni-li ale prorokují, vejde-li pakne
věrec neb neuk, usvědčen bývá ode všech,
souzen bývá ode všech. 25. Tajnosti
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srdce jeho se zjevují a tak padna na
tvář klaněti se bude Bohu ovovídaje, že
v pravdě Bůh ve vás jest.

Ze chvalopísně Pavlovy o lásce, z její
nade vše milodary vyvýšenosti a Z neplat
nosti všech milodarů, kde lásky není, zdáti se
mohlo, že Pavel veškeru hodnotu a cenu mi
lodarům odpírá. Pro vyhověníbludnému tomu
náhledu, aby se nezdál uhášeti ducha, napo
míná Pavel: Postihejte lásku, horlete (ale jak
t. ř. dodává) o ďduchodary, více ale abystepro
rokovali. Chce říci: Účel váš, k němuž všady
prohlédáte, budiž láska, při čemž ale neo
pouštějte postihovati a horlitio dary duchové,
nad jiné proroctví kladouce. Nebo ješto du
chodarové měli svědčiti, že církev jest tělem
od Ducha sv. oživeným a oduševněným,ješto
církvi k oslavě, útěše a potvrzení sloužiti
měli, mohli ovšem žádáni a postihováni býti.
Při tom ale velí Pavel rozdíl činiti mezi mi
lodary a ne tak keslibnosti a vněšnému lesku
jak raději k užitečnosti a prospěšnosti pro
hlédati. Slova sťéhati či postihati a horliti
snažnou a povýšenou dychtivost značí a pro
rocivé před jazykomluvou dává předek právě
pro užitečnost jeho, jak ihned dí: Nebo kdo
mluvějazykem, nemluví lidem, nýbrž Bohu ; ne
mluví lidem, ješto z mluvení žádného užitku,
žádného vzdělání nečerpají; Bohu mluví
jenom, jelikož ve vzchytu svém Bohavelebí,
díky jemu vzdává a prosby jemu přednáší.
Důvod toho jest, že nikdo neslyší či nepo
slouchá, nikdo ucha asluchu pro jazykomluvu
jeho nemá t. j. nikdo nerozumí, v mysl ne
vnímá, nechápá Mt. 4,33. Mluví apoštol vůbec
a vůbec praví, že jazykomluva jiným nedo
stupna byla, ješto ovšem tomu, kdož měl dar
vykládati, byla srozumna. Mluvívali tedy ja
zykomluvci právě těmi jazyky, jenž přítom
ným byli neznámi; ne nějakým jazykem,
jehož mezi lidmi nikde nebylo, aniž tím, jejž
novější vykladatelé vymyslili jazykem všeo
becným a ústředným, nébrž mluvili jazykem,
jenž vcírkvi, kde se jazykomluva ta.proja
dřovala, neznámým byl, jakož pak Rekové
málo cizým jazykům se učívali na svém vzdě
laném jazyku přestávajíce. Poněvadž ale tomu,
co se cizým jazykem pronášelo, nerozuměli,
tudy ostávalo to tajemstvím t. j. věcí nezřej
mou, skrytou, zahalenou co Duchem, totiž
Duchem svatým, či vdunutím a vnuknutím
Ducha sv. mluvili, ačněkdo-li nevysvětlil toho,
což se jen od člověka darem výkladu nada
ného státi mohlo. Nadchnutí zajisté Duchem
svatým mělo rozličné stupně a při jazyko
mluvě nejvíce tytýž horovalo, že i povědomí
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toho, co mluvil, se mu ve mlhách ztrácelo,
jak z v. 14. vysvítá. Z toho výkladu již pa
trno jest, jak na omylu jsou ti, kdož ze slova
nikdo neslyší domněli se, žejazykomluva byla
nějakým nerozumným šeptáním; aneb kdo
duchem slyší ducha lidského. Jakož i ty ne
dobře soudí, kdo za to mají, že v tržebném
městě vezdy někdo cizých řečí mocen byl a
že tudy jazykomluvou nemůže se mluveníci
zými zazyky rozuměti; nebo Pavel na takové
výminky případné nemohl ohled bráti k celé
církvi prohlédaje.

Leč jinak věc má se u proroka nežtam
u jazykomluvce. I prorok mluví ze vnuknutí
Ducha sv., ale on toho, co mluví, Si jasně
povědom jest, a coobdržel osvícení od Ducha
sv. vynáší obyčejným jazykem všesrozumným
a všelijak mocen jsa nadchnutí svého (32v.)
projadřuje věci, jenž liďem slouží ku vzdělání
a k napomínání a k utěšení. Vzděláním apo
štol zahrnuje také napomínání i utěšení, jak
z toho patrno, že doleji jenom toho slova
samého užívá. Vzdělání jest obecné slovo aznamená© vesměs©dokonalení,napravení,
polepšení křesťanské v každém ohledu; na
pomínání a utěšení jsou poddruhové a první
prohlédá ku vzbuzení a upevnění ve víře a
mravném životě, druhé ke vztýčení důvěry v
nehodách a ku podnícení mysli pro věciBoží.
Vyplňovalo tedy proroctví zázračným spů
sobem, co v církvi nyní obyčejná kázaní pů
sobiti mají, ač ovšem hlubokosti tajemství
otvírajíc i úlohu církevné vědy pozdější nad
přirozeně vykonávalo. Ještě jednou vytýká
rozdíl mezi jazykomluvou a proroctvím, an
dí: Kdo mluví jazykem, sám sebe vzdělává,
kdo ale prorokuje, obec Boží vzdělává. Vzdě
lává sebe a ne obec Boží a tudy menší má
cenu. Vzdělává pak sebe itenkrát, když obsah
řečí, jež pronášel cizým jazykem, jemu docela
přístupen nebyl; nebo i citové bohorodní a
vzchyt duchový již sám ke vzdělání mohutně
jemu sloužil. Obec vece a ne církev, mluvě
bez artikulu dxxinolav a míní, že nejednoho
křesťana, nébrž celé shromáždění vzdělává.
Poněvadž ale Korintané tak vysoko cenili
dar jazyků a přemnozí z nich jím obmyšleni
byli, aby se nezdál ze závisti považovati dar
ten, přikládá dále: Zelám pak, abyste všickní
vy jazyky mluvili. Ale aby daru toho nepře
ceňovali a více nežli slušno po něm netou
žili, tedy hned dodává: více pak želámabyste
prorokovali. Přednost proroctví před jazyko
darem také naskýtá v samé vazbě, an dříve
při první větě klade pouzeinfinitiv želámmváě
všechnyjazyky mluvit, při druhé ale věti
přidává aby v ten spůsob abyste prorokovals
čímž jasněji projadřuje, kamby tužby jejich
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směřovati měly. Z toho již šlo, že Pavel větší
důstojnost v proroku shledával a že právě
pro ni přednost jemu předjazykomluvcem dá
val. Nebo, vece, větším jest prorok než jazy
komluvitel; větším zove jej pro větší z daru
jeho církvi vyplývající užitek. Ze pro ten
prospěch zove proroka větším,vzácnějším, dů

vykládal, aby církev vzdělání vzala. Nebo tu
by dar jeho vzal na se podobu proroctví a
tudy i důstojenství a vzácnosti jeho by účasten
byl slouže ku vzdělání církve. Patrno z toho,
že nekaždý jazykomluvitel tou měrou uchvá
cen býval, aby byl ve vzchytu a vzchvatu
svém vědomí toho co přednáší, nemíval, nébrž
že tytýž obsah toho co přednášel tak příto
men byl mysli jeho, že i jiným tlumočiti jej
mohl.

Aby ale ukázal, žejazykomluva beze tlu
močení a vyložení v církvi nic neprospívá,
vysvětluje to některými příklady; při čemž
pro zvýšení důrazu v první osobě mluví. Na
před ale předesílá všeobecnou větu, že glos
solalie bez tlumočení neužitečna jest. Nyné
však, poněvadž glossolalie bez výkladu církve
nevzdělává, přijdu-lí k vám jazyky mluvě,což
prospějí vám, nebudu-lů k vám mluviti buďto
ve zjévené neb ve vědě anebo v provoctvé aneb
v nauce? Těmi čtyrmi slovy apoštol vystíhá
obsah a spůsob řeči přednášené ; zjevením a
vědou vytýká obsah, proroctvéím a naukou vy
stihuje spůsob o obsah ten s jinými se sdě
liti. Samozřejmě zří proroctví ke zjevení a
zase nauka zří k vědě; zjevení jest prame
nem proroctví, věda jest pramenem nauky.
Zjevení se dává od Boha a prorok je vyja
dřuje; vědou člověk ovšem s pomocí Ducha
sv. a milostí Boží vynalézá poznání a vědo
mosti, kteréž v nauce vyvinuje. Předložka ve
znamená spůsob, jakým obdařence přijímá
(při zjevu a vědě) a jakým vynáší (v proro
ctví a nauce) to, Co jiným zvěstovati hodlá.

Teď již přistupnje ku příkladům, jimiž
to, co právě pravil, chce vysvětliti. Příklady
béře od hudebných nástrojů. Dí: Však i bez
dušné věci, jenžto zvuk vydávají, buď píšťala
buď citara, rozdílu-li hlaholůvydávají, kterak
se pozná, co se píská aneb na citavru hude?
Slovce však (04s) jest toli co přece a má
účel zjistiti a potvrditi to, Co se praví a je
Co věc nezápornou a nevývratnou vytýčiti.
Píšťala a citara či jak staročeské z 15. st.
přeložení spolu s cyril. překladem mají húsle,
vydávají rozdílné zvuky odlučováním, povy
šováním, snižováním, přikracováním, prodlu
žováním, sesilováním, oslabováním tonů, z
čehož melodie povstává, v níž jistá hudebná
myšlenka se projadřuje. Člen srovnávací v
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těch příkladech záleží v nezřejmosti a ne
zřetedlnosti hry hudebné aniž odtad co plyne
proti obyčejnému výkladu o glossolalii co
mluvení cizými jazyky. Ještě ráznějším pří
kladem to vysvětluje, an dí: Nejistý-li zvuk
vydá trouba, kdož se vystrojí k bitvě? Trub
se užívá na vojně k rozličným úkonům ;mezi
nimiž zvláštní spůsob jest troubení k boji,
půtce a bitvě; netroubí-li se zřejmo a zře
telně, nemůže se věděti od vojína, k čemu
by se strojiti měl. Tak přikázáno Num. 6. roz
ličně troubiti k dávání rozličných k věcem
rozličným znamení, a rozdílnost se vyjadřo
vala buď jedním zátrubem, buď potrhovaným
troubením, buď troubením opětovanýmajinak
i jinak proměňovaným. Předloživ příklady ty
vyvodí z nich: Tak %vy jazykem-li nevydáte
jisté řeči, kterak bude poznáno, co se mluví?
Budete u vítr mluviti. U vítr mluviti znamená
řeč bez užitku ana prázno vylévati; podobné
frasy užil 9, 20. u vzduch bíti čivzduch roz
rážeti. Ještě se táhne k obyčejnému užívání
řečí a vece že ten, kdo jazyky cizé slyší ale

| jim nerozumí, nadarmoa ješitně je slyší; před
kládaje, že jazykomluvitel nestojí v jiném po
měru ku posluchačům svojím, jak kdokoli
jiný, jenž cizou řečí k jazyka toho nevědo
mému mluví. Toli asi druhů jazyků jest na
tomto světě a žádný bezhlasným není, t. j.
bezjazykým, bezemluvným, zbaveným bytno
sti jazyka, která záleží tom, aby jazyk byl
srozumidlem mezi lidmi. Od té doby, co se
prajazyk náhlou katastrofou Gen. 10, 1. nn.
ve mnohé mluvy rozvětvil, jest mnoho jazyků
na světě, jenž od sebe rozdílni, ale v tom
rovni a stejní jsou, že nejsou hezmluvými,t. j.
že pro rozličné pojmy rozličné zvuky a hlasy
či slova mají. Tuto ale nespomáhá slyšeti
hlahol a zvuk hovoru pronášeného, nébrž po
třebí znáti, co ten neb onen hlahol, to neb
ono slovo značí. Z toho pak dovodí: Nevím-l?
tedy významu hlasu Ahlaholu, budu mluvitěli
cizincem a mluvitel bude mně cizincem t. j.
nebude mně rozuměti.

Teď pak to, co ve příkladech předložil,
obrací na Korinfany a dí: Tak i vy, ješto
jstě horlitelé duchojevů, ku vzdělání církve
hledejte jimi oplývati. Dí abyste oplýval a
nedí pouze abyste obdrželi, pro ukázání, jak
vzdálen jest jim něco tu záviděti, an jim na
opak hojnost a plnoměru těch darů želá. Do
vodí: Poněvadž jenom to co bližní chápe a
čemu rozumí, jemu prospěšno jestajej vzdě
lati může, tedy hleďte takových dosíci du
chodarů v hojnosti, jenž ke vzdělání církve
sloužiti mohou. Důraz řeči očividně spoléhá
na slově: ke vzdělání církve. Vece i vy Ko
rinfané, poněvadž oni dychtíce po jazyko
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darech málo ku vzdělání církve prohlédal.
Bylo pro Korinfany napomínánítoho tím více
potřebí, ješto byli horlitelé duchojevůči jak
vlastně stojí duchův t. j. Ducha sv., jenž v
darech se rozličně a mnohým spůsobem vy
jevuje a v každém milodaru působě zdá se
množstvím duchů býti podle úkazů-li pou
bých soudíme. Samozřejmě tedy duchy těmi
se rozumějí duchodarové přejmenováním ně
jakým. Z toho pak ovšem jde, že se při ja
zykodaru má ten, kdo jej obdržel starati, aby
co cizým jazykem pronáší jiným ku prospěchu
vyložiti mohl. I dí o tom Pavel: A protož
kdo mluvéjazykem modli se, aby vykládal t. j.
tak modlitbu svou konej, že ji ihned spolu
vyložiti ustanoví t. j. již užívání daru maje
k tomu prohlédej, aby nápotom věc vyložil.
Tím spůsobem novější vykládají, podle čehož
slovo modliti značí toli co mluviti cizým ja
zykem. Druhdy a nejobyčejněji se darem ja
zyků modlitby vynášely a v tom smyslu slovo
modlit ve verši násl. béře se. Leč z toho
nejde, že by také ve verši 13. ve stejném
smyslu se bráti muselo, jakovýmse v. 14.
slyší, ano často slovo totéž v tétéž větě roz
ličně se rozuměti musí, jak u př. slovo svět
Jo. 1, 10. a také 1. Cor. 14, 18. slovo dě
kovati V jiném významu sebéře nežli ve před.
vv. 16. 17. Tudy lépe se Zlatoústem vyklá
dati přijde: Modli se a pros jazykomluvitel,
aby od Boha také dostal daru vykládání, aby
tudíž i jiným prospěti mohl a ne sám sobě
užitečen jenom byl.

Příčinu, proč by měl tak modliti se, u
dává Pavel: Nebo modlím-li se jazykem, duch
můj se modlí, mysl má alebezplodna jest. Mo
dlení cizým jazykem obnáší sebou žehnání
či blahořečení, díků vzdávání, zvelebování, jak
ve vv. násl. 15—17. místněji vyvíjí. To sa
mozřejmo jest. Větší nesnáz zabíhá o slova
duch můj. Někteří rozumějí Ducha sv., Ducha
předmětného, jenž prý mojémsluje, pokud člo
věka obýváním svým nadýchá, nadunuje, na
plňuje, jak v. 32. se praví o duchách pro
rokům podčiněných. Leč kdyby byl Pavel
chtěl bezprostředně Ducha sv. rozuměti, byl
by slovo můj vypustil anebo místo něho na
psal ve mně. Zlatoúst podle v. 12., kdež du
chové značí duchodary, také tuto duchodar
rozumí, jenž mně dán jest a jenž hýbá ja
zykem mojím; leč těžko výklad ten od pře
dešlého rozeznati. Lépe tedy duchem mým
rozuměj ducha lidského podlé vyšších ano
nejvyšších jeho mocí a podle nejužšího jeho
s Duchem Božím spojení, vněmž s Duchem
sv. jako v jedno splývá, v něm oeddychá a
bytuje vzchycen a uchvácen jsa horovnou a
obvyšnou jeho silou. Přitom vzchytu a chvatu
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či vztrhu ustoupá přemítavá a rozjímavá moc
člověka a mysl čili rozmysl jeho ubíhá nemoha
do té výše povznésti se a ostává bezploden,
Bezploden jest netoliko sám právě, poněvadž
nemůže vniknouti do svrchovaného onoho 0
boru, kdež se výjevy Ducha Božího dějí a
tudy sám rozmysl ten Či mysl člověkova nevnímáanerozumívěcemoněmtak,abyi ji
ným je vysvětliti mohla ostávajíc tudy také
pro jiné bezplodnou a neúrodnou. Mys! za
jisté značí moc člověka rozmyslnou, přemí
tavou, rozsudivou a mohutnost ta v době zá
chvatu a záchytu, v němž se jazykodar u
štědřoval,nečinna ostávala pojmouti věcíoněch
nemohouc a tudy ani jiným je vysvětliti ne
stačíc. Z toho ale již lehko se vyvozuje, aby
především problédali k užitku i jiných, ač
jim nezakazuje jazykomluvy žádati, nébrž velí,
aby ji s výkladem spojovali. A to jestcodí:
Což tedy jest? Což z toho jdea seodvětuje ?
Toto z toho jde a následuje: Modliti se budu
duchem, modliti se budu i myslí, zpívati budu
duchem, zpívati budu i myslí. Duchem značí
jazykem cízým, při jehož užívání duch lidský
uchvácen bývá; myslí t. j. výkladem, jenž po
vstává z dokonalého vyrozumění a myslí svou
pochopení věcí jazykomluvou pronešených. To
povědomí věcí v glossolalii projádřených byl
zvláštní dar Ducha sv., jak častojiž povědíno,
jenž nevšem jazykomluvitelům dáván býval
v. 18.

Jak ale potřebno obojí spojovatia glos
solalie bez výkladu neužívati, toho vede sv.
apoštol dálejší důvod odtud, že bez výkladu
církev v modlitbách těch jazykodarých účast
niti se nemůže aniž tedy nějakého čerpati
z nich užitku. Dí: Sc jinak žehnáš-li, bla
hořečíš-li duchem, tenjenž zastává, zajímá másto
neuka, kterak řekne amen ku tvému blahoře
čení, ješto co díš neví? "Ty ovšem sličně díky
činíš, ale druhý nevadělává se. Slova blaho
řečiti a díky činiti eVhoysiv a evyuotorTeiv SOU
značna jsou a znamenají modlitbu v jazyko
mluvě pronesenou, ačprvní slovo více k formě,
druhé více k obsahu zří. Neukem sluje na
tomto místě očividně ten, kdo jazykodaru
není účasten. Seděli ti na místě obyčejném,
an ti, jenž duchodarem nějakým obdařeni.
byli, na zvláštním zasedali místě, rovně jako
představení církve zvláštní místo zaujímali
oproti lajikům. Jak v St. Z. obyčej byl při
zlořečeních Deut. 27, 15. nn., slibech, mod
litbách 2. Ezdr. 8, 6. n., přísahách a jiných
podobných úkonech, že lid na konci své k
tomu, oč se jednalo, svolení, svou shodu, víru
svou, naději svou a t. d. slovem amen staň
se vyjádřoval, tak obyčejné bylo také v cír
kvi svaté křesťanské. ihned z počátku. Dálo
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se to netoliko přiliturgických modlitbách cír
kevních, nébrž i při oněch darorodých ek
statických blahopěních a blahořečeních spů
sobem od obyčejného hymnův a modliteb před
nášení odchodným. IMymnodia se tehdá kaž
dým darem rodila a proudové žíly více než
poetické z pramenů věčitých do popluží Páně
hrnuli se. V pozdějších dobách řeka ta ji
stými břehy obmezena byla a místo onoho
blahořečení ekstatického jevili se výkvětové
básnického náduchu, o čemž Ovid: „Božství
v nás bydlí, k pohybům jeho v ňádru ho
říme. Utok tento chová zásevy mysli svaté.“
Fast. 6. Nedobře někteří slovo místo zastá
vati neuka nevlastně berou a praví nezna
čiti jiného leč neukem býti. Byla ta povaha
pracírkvě vznešena, kdýž lidé Duchem svatým
opojení vystoupali a především ten, kdo nad
chnut byl bohotskými ideami a je jazyko
mluvou pronášel v modlitbách, hymnech, dí
kůčiněních, unesena blahým vzchytem se cí
tl; přece ale u lidí, jenž slovům nerozuměli,
více nejistí citové než jasné idey vzbudivé
povstávali. A tudy dí apoštol: Ty ovšem
sličnědíky čtníš, ale druhý nevzdělává se. Dru
hým se zove očividně ten, jejž výše jmeno
val co takým, který zastupuje místo neuka
či nevědce.

Ještě apoštol k důraznějšímu svých na
pomínek v útrobách utkvění vlastní příklad
vystavuje k následování. Vece od díkůčinění
začínaje a již v tom jim k následováníslouže:
Děkuji Bohu svému, že všech vás více jazykymluvím;| aleveshromážděníchciradějipět
slov myslá svoupromluviti, abych ť jiných po
učil, než deset tisíc slov viazyku. Nedí jiného
leč že ač maje hojně a oplývavě dar jazyků,
ve sborech a shromážděních raději seho liší
a nijak ho neužívá, prohlídaje raději k tomu,
aby jiným ku vzdělání sloužil. Vulgáta vy
pouští slovo více a méně vhodně čte jakoby
Pavel hodlal říci: Děkuji Bohu svému,ževšech
vás jazyky mluvím; ač ovšem smysl jenom
tvárně se ode předešlého liší. Sv. Jeronym
vece, že jazykomluvu mnohých národů ob
držel, poněvadž měl mnohým národům hlá
sati. Jak dříve tak i tuto mysl značí pře
mětné, rozjímavé a promyšlené svatých věcí
pojímání a mluviti myslí slove mluviti co člo
věk rozumem svojím pochopil a co jiným ku
pochopení předkládati může, aby tím vzdě
lání došli. Ze slov: Volím pět slov srozu
mitedlně mluviti než deset tista slov v jazyku
neznámém někteří důvody čerpati hodlali
proti užívání latinského jazyka při liturgii.
Očividně nemohou jich užívati právem,ješto
Pavel jenom tam nechtěl aby jazyků se uží
valo, kde věci cizými jazyky pronesené se
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nevyložily, ostatně ovšem i cízýmjazykům ve
shromážděních průchodu popřávaje. Již pak
to, co se koná a modlí při mši sv. latinsky,
ve knihách tlumočeno máme a na kázaních
a cvičeních křesťanských věci všechny latinou
pronášené od sluhů církve vykládány a vý
světlovány býti mají podle předpisu sněmu
Trid. 22, 8. Kázaní a cvičení a vůbec vyu
čování děje se vezdy v jazyku lidem srozu
mitedlném. Nad to selatinským jazykem jed
nota církve také vněšně zobrazuje a celý svět
se stává člověku domovem, když vidí, an ne
jinak se v cizině tisíce mil vzdálené služby
Boží ve chrámě vykonávají, nežli to od dě
tinství doma vídal.

Sv. Pavel měl všelijak příčinu tenkrát
takto psáti, ješto přeceňování jazykodaru od
Korinfanů v dětinskou radůstku a hru zabí
halo, ač by jim byl i dětinské radosti oné
srdečně přál, kdyby byly jenom nadužitby S
tím spojovány nebývaly. Domněli se oni v
domýšlivosti svojí, že nad jiné vědou 1 kře
sťanskou vynikají a nemálo se vzděláním svo
jím chlubili, majíce za to, že nasycení a bo
hati jsou ano že kralují 4, 8. Zatím ale opak
toho se dál a lípnouce ku vněšnostem zpá
čeli či zpětovali se a coufali již k nezleti
losti duchovní. Tudy bylo potřebí pokárati
jich v té straně a napomenouti, aby sezdě
tinství vyzuli a k zletilosti úsudku dospěli.
Ciní to apoštol s přimileným a ulahozujícímoslovenímBratří!avece:© Nebuďtedětmi
vtipem, soudností, soudem, smyslem, rozumem.
Dětmi se stávali ale v jazykomluvě st libu
jíce více než v jiných darech a tudy předek
dávajíce věcem na oko slibným před věcmi
prospěšnými a užitečnými. Při té k neděti
nění v soudu napomínce tane mu na mysli
slovo Páně Mt. 18, 4—8., jenž velí, abychom
se ve mnohu dětem připodobňovali. Tudy
přidává: ve zlosti dětinějte, dětmi se staňte
či stávejte, jenžto zloby a nešlechetnosti a
hříchu a nepravosti nepoznali. V soudu ale
či v soudnosti zletilými buďte. Podobně dí
Rom. 16, 19: Zelám, abyste byli moudří Kk
dobru a sprosti ke zlu.

Jiný ještě důvod proti přeceňování ja
zykomluvy vede vzatý z písma, z něhož do
kazuje jedno, že jazykové jen nekřesťanům
prospěšní jsou, druhé jak přílišno jest dě
tinství Korinťanů, že ve mluvení cizými ja
zyky slávy hledají, an ho Bůh jindy ku po
trestání užil. Místo vzato jest z prorokaJes.
28, 11, 12. ač jenom podle smyslu nikoli po
dle slovoznění a nad to ještě důvod jeho ne
jde ze smyslu nejbližšího literného, nébrž ze
smyslu dalejšího a mystického. Jsou slova ta
takto uvedena: V zákoně psánojest: Jinými



266

Jazyky a vety jinými mluviti budu lidu tomuto
a ant ták neposlechnou mne, pravé Hospodin.
V zákoně, vece, t. j. v St. 2. Jo. 7, 49. 10,
94. a jj. Prorok zvěstuje svízely, jimiž Isra
elité od cizojazyčníků trápení ano od nich
podmanění budou, ješto proroků ve vlastní
Jich řeči k nim mluvících poslušni nebyli. To
pak považuje apoštol jakožto předobraza pře
deznak věcí Nového Zákona; v Israelitech
Jsou naobrazeni křesťané Korintští, v jazyku,
jimž nepřátelé mluvili, naznačen jest dar ja
zyků cizých. Leč Pavel sám vyvodí z dotče
ného místo to, k čemu je byl uvedl. Jazy
kové tedy za znamení jsou ne pro věrcenébrž
pro nevěrce; proroctví ale nejsou pro nevěrce,
nýbrž pro věrce. Nevěrci byli v St. Z. Židé
61, Jenž prorokům nevěřili a k těm mluvil
Bůh skrze cizojazyčníky, aby je přiměl ku
pokání a sobě usmyslení, ač o to nadarmo u
nich se pokusil. Jsou tedy jazykové zname
něm pro nevěrce, aby totiž jim ukázali, že
Bůb tuto působí a tím je ku pokání a k o
brácení-se vzbudili. Nevěrci zovou se nekře
stané a dí Pavel, že Bůh jazykomluvou co
zázračným znamením své přítomné působno
sti nevěrce pohnouti hodlá, aby na pokání
se dali a na víru se obrátili; zázračnýmiza
Jisté Jazykomluvy výjevy, pokud jich dobře
užíváno, nevěrci v žasnutí padají a podivením
uchváceni bývají, což může a má býti prv
ním krokem k ujmutí víry. Opak toho vý
roku, jejž o jazykomluvě pravil, tvrdí Pavel
O proroctvích; výrok ten ovšem neplyne z
předeslaného citátu St. Z., ale Pavel jej při
čiňuje co protivu nějakou, jejíž pravda čte
nářům sama sebou zřejma byla. Proroctvé
nejsou pro nevěrce, nébrž pro věrce; nedí ne
Jsou znamením, nébrž jenom přibrati dlužno
čoziva smysl jest: Proroctví se nemá před
nášeti nevěrcům, nébrž věrcům. O obojím,
o jazykomluvě i o proroctvích výrokové Pa
vlovi nesmějí se výlučně, výhradně a abso
lutně bráti, leč toliko poměrně a potažně,
poněvadž i jazykové ku vzdělání tytýž církve
sloužili i proroctví druhdy dobře a spasi
telně působila pro získání nevěrců.

Leč apoštol z výroku toho, jejž pronesl
oužitku jazyků a proroctví, dvojí vývodek
činí, jeden se odnáší k jazykomluvě, druhý
ku proroctvím. Praví oprvní: Sejde-li se tedy
veškera církev spolem u všickní jazyky mluví,
vejdou-li ale i neukové neb nevěrci, zdali ne
řeknou že blázníte? Právě všickní pokládá o
čividně kdyby dar jazykomluvy měli a mlu
véném rozumí mluvení pořádné, když jeden
po druhém mluví; sic jinak při hromadném
a na překotném mluveníani proroctvím by se
ničeho nezískalo. Kdyby přiveřejném shromáž
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dění, dí Pavel, všickni v cizýchjazycích mlů
vili, v očích neuků a nevěrců byste se smě
šnými stali. Neukem jest křesťan nějaký z
jiných stran přibylý, jemuž výjevové jazyko
mluvy neznámi byli, jemuž tedy věc ta do
kona byla novou a nevídanou, což ozvláštně
při začátečnících se přiházelo. Nevěrei kdo
jsou samozřejmo jest a nejednou přicházeli
pohané i Zidé do shromáždění křesťanů, aby
zvěděli, co se tam stává, čímž pobudky do
stávali k víře v Krista Pána se tytýž přidati.
Ti slyšíce horovné ty cizojazyké řeči ne
řeknou jinak leč že bláznáte, jak tam Act. 2,
13. na letnice pravili, že se vínem podnapili.
Takového ale úsudku obávati se není připro
roctvích, jak dále vece: VWšstckni-liale proro
kují, vejde-li pak nevěrec neb neuk, usvědčen
bývá ode všech, souzen bývá ode všech, skry
tosti srdce jeho se zjevují. Klade prorokování
všech ve shromáždění povšechném, jak se z
předešlého přimysliti musí a vytýká spasivé
účinky proročího daru. Kdyby také všickni,
celá obec po sobě prorokovala, neučinilo by
to zlého důrazu na neuka a nevěrce, naopak
by se tím dobrý účinek ještě zvýšil. Sličně
stupňuje řeč: usvědčen, souzen, dle skrytostí
svých vvjeven bývá. Usvědčení jde ku pra
vdám víry více a ku poznání rozdílu mezi
pravdou křesťanskou a mezi bludy mimokře
sťanskými, souzení jde ku mravného stavu
zbadání a odkrytím tajemství rozumí se odba
lení pohnutek a pobídek, snah a vášní a ná
ruživostí, an prorockými výhovory a výroky
závoj sebelibosti a sebešalby roztrhán bývá.
Bůh totiž v proroctvích tak nastrojoval jazyk
proroka, aby případně a dopadně se dotekl
nejskrytějších vad a snah a žádostí poslu
chačů, že těmto vidělo se, že k nim zvláště
a jedině řeč prorokova se odnáší. To se dálo
při pracírkvi ještě za Irenéa a aby také nyní
se dělo, má se kazatel modliti a o to Boha
prositi, praví sv. Augustin. Výsledek pak toho
bude: čak padna na tvář klaněti sebude Bohu
opovídaje, že v pravdě Bůh ve vás jest. Tak
totiž usvědčen, souzen a vyjeven byv vyzná s
pokorou a sklonbou, že ve vás v pravdě a
skutečně Bůh jest. Ve vás, v útrobách vašich
a ve vás mezi vámi, ve vaší církvi; obojí tu
na mysli má Pavel a jedno druhým se pod
miňuje, an Bůh bydlením svojím v útrobách
a myslech ovšem v obci bydlí, jenž tudy se
stává chrámem jeho. Tak z účinků Božích
v církvi vyplývali nejdějnější důkazové pro
pravdu náboženství křesťanského.

S tím dokončil Pavel výučnou částku o
duchodarech a především o tom, že ne ja
zykomluva nébrž proročí dar má býti snahou
proseb jejich a jejich modliteb. Nynízbývala
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ještě část praktická a návodná, čeho by při
užívání duchodarů šetřiti bylo.

O tomdí:

26. Což tedy jest, Bratří? Kdyžse
scházíte každý z vás žalm má, nauku
má, zjevení má, výklad má: všechno se
ke vzdělání stávej. 27. Buďto žejazykem
kdo mluví, po dvou aneb na nejvýše po
třech a to posloupně a jeden vykládej.
28. Pakli by nebylo vykladače, odmlě se
ve shromáždění, sobě ale mluv a Bohu.
29. Proroci ale dva nebo tři mluvte a
ostatní rozsuzujte. 30. Pakli jinému zje
vení se stalo sedícímu, prvnější odmlě
se, 31. Nebo mohou všickni po jednom
prorokovati, aby se všickni učili a vši
ckni vzbuzovali. 32. A duchové proročti
prorokům poddáni jsou. 33. Nebo není
Bohem rozbroje Bůh, nébrž pokoje, jakož
i ve všech obcech světův učím. 34. Zeny
ve shromážděních mlčte, nebo nedopouští
se jim mluviti, nébrž poddánu býti, jakož
i Zákon praví. 35. Pakli něčemu chtějí
se naučiti, doma mužů svojich se ptejte,
nebo potupnojest ženě mluviti ve shro
máždění. 36. Cili od vás slovo Boží vy
šlo, anebo k vám samým přibylo? 37%.
Vidí-li se někomu prorokem býti neb
duchovcem, poznej, co píši vám, že Páně
jsou přikázání. 38. Pakli toho kdo neví,
nebude věděn. 39. Protož bratří horlete
o prorokování a mluviti jazyky nezbra
ňujte. 40. Všecko pak slušně a pořádně
podle řádu se konej.

Dává pravidla, jichž se držeti přijde
při užívání blahodarů mejprv vůbec (206),
napotom při jazykomluvech (27. 28) a pro
rocích (29—33.). Což tedy jest? táže se;
jakým spůsobem má sobě člověk vésti při
užívání darů duchových? Odpovídá sám : vše
cko děj se ku vzdělání. Avšak napřed opisuje
stav věcí co se obyčejně děje, an dí: Když
se scházíte, každý z vás má totiž pohotově,
na snadu, po ruce, v záloze žalm, nauku má
a t. d. Veškery ty dary, jakýmkoli kdo opa
třen jest, museji se podrobovati, podřadovati
pod potřebu církve a pod službu ku vzdě
lání jejímu. Apoštol tím dává ředidlo a pra
vidlo a opolnu platnou v církvi po všechny
časy. Ačkoli tu o mimořádných a pomíjivých
věcech jedná, přece nějakým spůsobem tutéž
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milodarové co přirození talentové a vrozené
vlohy v církvi působí; místo duchožalmů za
jímá svatá počsie, místo duchouky — kázaní
a cvičení, místo zjevení — mystika, místo Ja
zykomluvy — jazykověda a výkladové věde
čtí zajímají místo duchovýkladu prvotného.
Zalmy se rozumějí svatopísně a chvalozpěvy,
jež z útroby citů svojich kdo veshromáždění
vynořil v jazyku a spůsobu srozumném,nad
šeném sice unesen byv, ale při pronášeníjich
nikdy rozmyslu neztráceje, což se druhdy při
horovných pěních jazykomluvých dálo. Ó na
uce, již výše 12, 10. 28. 14, 6. řeč byla; 0
zjevení co zdroji proroctví podobně v. 6. se
mluvilo, a 0 jazyku t.j. o přednesu v ja
zyku cizým a o výkladu nepotřebí jednati, an
o nich apoštol obšírně ve vv. předešlých mlu
vil. Slovo každý béře se rozdělně a rozčá

stěně totiž: jeden má na snadě žalm, druhý
nauku, třetí zjevení a t.d. Slovomá při každém
daru opětuje, čímž sličně rozdělenou hojnost
darů vyličuje. Dí tedy: Když ve shromáž
děních posvátných od Ducha sv. nadchnuti
býváte spůsobem nadpřírodným, tak že jeden
k žalmu, jiný k vyučování, jiný k vynoření
zjevů Božích, jiný ke mluvení jazyky, jiný k
vykládání toho se Duchem Božím puzena
býti cítí, tedy se dávej a stávej všecko ke
vzdělání a každý jednej stou moudrostí, skro
mnotou a pořádností, aby se pohoršení a
křiku vyhovělo a všickni daru svého ku po
těše, nauce a vzbudu církve užili.

Po té všeobecné opolně kráčí ke zvlášt
ním předpisům. Nejprv o jazykomluvě velí:
Buďto že jazykem kdo mluví, po dvou aneb
nejvíce po třech a to postoupně a jeden vy
kládej. Nemá jich více než dva nebo nanej
výše tři vystoupiti a cizojazyky mluviti. A sice
postoupně, jeden po druhém má mluviti; bylo
bezmála někdy více glossolálů vystoupilo, ná
valu ducha odolati nehodlajíce, čemuž tuto
brání. Aby ale církev užitek z toho měla,
velí, aby vezdv to, co se cizými jazyky pro
neslo, jeden t.j. někdo vyložil; jeden dí a ne
chce, aby jich více bylo, aby tím čas nebyl
jiným darům ubírán. Výklad ten praví tak
potřebným býti, že kdyby se ve shromáždění
žádného vykladače nedostávalo, daru tohoja
zyků cizých zhola se užívati nemá. Pakli by
nebylo vykladače, dí, odmlé se ve shromáždění,
nemluv veřejně v kostele. Pokládá Pavel, že
se křesťané vespolek znají co do darů těch
duchových. Veřejně sice mu zakazuje mlu
viti, avšak soukromě daru toho užiti mu ne
brání, nébrž vece: sobě ale mluva Bohu doma
a privátné a soukromé pobožnosti.I tu tedy
v největším vrchování nádechu člověknávalu
ducha odolávati mohl. Tímse posvátný vzchyt
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a vzchvat ode přírodného a démonického roz
lišuje, že svatý náduch nikdá proudů svojich
nade břehy svatého řádu nerozlévá a vezdy
v mezech církevního poslušenství se drží a
tudy tím vroucněji a abychom řekli jemněji
a něžněji se ve slovech neb aspoň v citech
a myšlénkách k Bohu vine.

Přichází ku předpisu o prorocích a také
o nich velí: Proroci dva neb tři mluvte; leč
nepřidává slova nanejvýš, volnější tu pohy
bování a větší počet mlčemně připouštěje.
Ti ale proroci ostatní, jimž se mluviti nedo
stane, rozsuzujte, zda totiž to Co prorokovéti
přednášeli, skutečně ze zjevení Božího po
chází čili nic. Rozeznáváné duchů t. j. pro
roků Duchem Božím mluvících bývalo tedy
jak vidíme s prorokodarem spojeno, ač taky
jiní, jimžto se proroctví nedostalo, daru ro
zeznání účastní bývali. 12, 10. Sudidlo ro
zeznati podával dílem obsah, dílem spůsob,
jakým přednesen byl obsah ten. Leč i tuto
přidává pro zachování slušnosti a pořádku:
Pakli jinému am sedi dostane se zjevení, tedy
prvnější se odmlč. Nemají totiž nikdá dva
proroci najednou mluviti, nébrž jeden po
druhém a sice tak, aby když jiný nadšení v
sobě cítě mluviti dychtí, jiný odmilčel se a
tomu, jenž bez mála něco lepšího a důležitějšíhopřednestimá,místapostoupil.© Měl
onen prvnější nehneďdse odmlčeti, nébrž co
nejdříve, dokonav větu totiž, přestati. Ale
nad to ihned má ustoupiti a v pokoře u
znati i obdar jiného vší pánovitosti a pýše i
závisti výhost dávaje sám s radostí vnímaje,
co tomu jinému od Boha zjeveno bylo. Vezdy
se má člověk radovati z darů Božích a z
blahosti jiným od Boba propůjčených a jich
tou radostí svou si takměř osvojiti toliko ke
cti a slávě Boží prohlédaje, úsoby své ale
ohled nemaje; sic jinak i velcí darové a velcí
účinkové ke vlastní působitele spáse nepro
spívají.

Aby někdo pak nevymlouval se, že těžko
přestati ve mluvení a proudu řeči přítrž u
činiti, dokazaje Pavel, že ovšem to odmlčo
vání se možno jest, poněvadž v jejich moci
leží, aby druh po druhu proroctví předná
šel. Můžete, dí apoštol a očividně mluví ku
prorokům samým, vštekní druh po druhu pro
rokovati. Ne ovšem v jednom a témž shro
máždění, nébrž v následujících schůzech, a
však přece v tom výroku se nějakou měrou
zahrnuje dovolení, že i vícero proroků po
sobě mluviti může. Učel ale má při tom býti:
aby všickní posluchači učili se a vzbuzování
byli, aby nikdo bez naučení a vzbuzení ze
schůze posvátné domů se nevracel. Nebo an
několik proroků rozličná přednášení činí, 0
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všem se potřebám rozličným posluchačů vy
hoví. Zahrnuje slovo všťekní: sbor prorokův
a odvětuje se odtud, že i těm, jenž Duchem
svatým jistou měrou nadchnuti jsou, potřebí,
aby jiných proroků a učitelů vyučovánía na
pomínání sobě k svdci a mysli připouštěli.
Takové pořádné druhů za druhy vystupování
proroků možno jest ovšem, an jak vece dále
duchovéproročtíprorokům poddání jsou. Du
chové proročtí či duchové proroků značí dle
některých duchy ty mysli proroků samých,
jenž nadšením od Ducha svatého se takměř
mocnostmi nějakými duchovými staly. Jiní
duchy proročími rozumějí samého Duchasv.,
jenž Duchy v plurále se jmenuje, poněvadž
se považuje podle rozličných výjevů svojich,
jež v rozličných prorocích provodí. Nejlépe
ale — ač velik není rozdíl od předešlých
výkladů — vykladatelé jiní rozumějí duchy
proročími účinky a podněty a útoky či ú
chvaty Ducha sv.; Duch sv. nikdá člověku
nevnucuje darů svojich, nébrž vezdy jej co
tvora svobodného považuje a působnost svou
od vůle člověkový odvislou činí. Vzchyt a
úchvat, jímž pohanští věstcové vztrženi bý
vali, byl slepým násilím orgiastickým, jemuž
se věstec či pohanský prorok s tíží ubraňo
val přinucován od něho bývaje mluviti a či
niti, čeho sám o vůli svojí nechtěl. Takoví
úkazové Korinťanům co bývalým pohanům
dobře známi byli tím více, ješto posud ten
krát všelikou silou svoupři orákulech a vůbec
v mantických účincích často se přiházeli. Dle
toho i kreslil Virg. Aen. 6, 17. nn. vylíčení
věštby Sibylly Kumejské, jenž darmo se na
máhala velikého boha z ňader zbýti, an tím
úsilněji svíral ústa její 1 prsa krotil k věšt
bám nuté. Podobně i Luc. Phars. 5. mluvío
snášení neodbytném rozhněvaného Féba. Ji
nak již v St. Z. Jonáš, Jeremiáš a Mojžíš
Ex. 4. Duchu sv. se poddati odpírali. Kdo
Duchem sv. nadchnut bývá, ostává vládcem
náduchu toho a svobodně si počínati moha
odpověden jest ze skutků svojich a tudy se
odmlčovati mohou, aby všady pořádek zacho
váván býti mohl a nikdy se nemohl vymlou
vati, že duchu odolati nevládaje mluviti musí.
Nevhodně někteří duchy prorocké odproroků
odlučují a vykládají: dar prorocký v tobě ú
činný podroben jest daru jiného proroka
Duchem svatým pohnutého. Leč kdyby Pavel
byl chtěl říci, že odmlčení se jednoho pro
roka od vůle jiného proroka závisí, bylbyne
mohl ukládati, aby prorok prvnější se odml
čoval, an by to nebylo odněho záviselo; tudy
výklad ten zhola zavržen býti musí. Mohl
říci: duchové proroků jim poddání jsou, leč
pro větší důraz opětuje slovo proroků pro
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rokům či proročtí prorokům. Novým pak dů
kazem theologickým to stvrzuje, an dí: Nebo
není Bohem zmatku Bůh, nébrž pokoje. Bůh
£. j. Duch sv. co původ a přítel pokoje ne
nenadunuje proroků tím spůsobem, aby odtud
zmatek povstal a pokoj přerušoval se. Vul
gáta dodává slovo učím ke slovům jakož i
v každé církvi, což dává smysl, že apoštol
náředby takové v každé církvi činí. Leč text
ř. čte jenom: jakož i v každé církvi, a tudy
se slova ta potahovati mohou k v. násl. v
ten smysl: Jakož v každé církvi, mají ženy
vaše ve schůzech mlčeti. To činí nejnovější
vykladatelé nejraději, ač jiným se vidí slova
ta s předešlými vázati a buďto kslovůmjest
Bůh pokoje táhnuti v ten smysl, že Bůh všady
pořádek ten zachován chce míti, aneb do
kona ke předešlým napomínáním o chování
se proroků a jazykomluvitelů přivěšují. Nej
lépe tu s Vulgátou doplňovati.

Ku předpisům 0 prorocích ajazykomluv
cích přičiňuje přívěsek o nemluvení žen ve
shromážděních veřejných. Zeny, vece, ve shro
mážděních mlěte; nebo nedopouští se jim mlu
vili nébrž poddánu býti, jakož t zákon praví.
V St. Z. jižženám dar proroctví dán bylně
kterým časem, jak Deboře, Huldě a před nimi
již Marii sestře Mojžíšově. Nynív Novém Z,
an matka Spasitelova důstojenství takové že
nám zjednala, tím více se jim daru toho pro
půjčovalo, ano jim od Joela proroka všelikých
duchodarů hojné uštědření přislíbeno bylo
Act. 2, 18. Neměly býti ženy v těch darech
zkráceny, aby nezdálo se, že nějakou měrou
v díle spásy od Boha zanedbány a tudy pod
muži mnohem nižší bytnosti jsou. Jinak ale
mělo se díti s užíváním darů oněch a jakož
příroda ženy k domácímu soukromému životu
nevšak k veřejnému působení ustrojila, tak
měla povaha ta i v církvi křesťanské se za
chovávati; křesťanství zajisté nikde přírody
neruší, nébrž ji očišťuje, posvěcuje a povy
šuje. V Korintě ale ženám se zazdálo ve
řejně vystupovati a vyučovati; to apoštol
stavuje, nedopouštěje, aby veřejně učily a
tudy i mužům předkovaly a nad nimi du
chovně vládu provodily a to na posvátném
místě. To zajisté čelí proti zákonu, jenž
velí Gen. 3, 16.: Pod vládou mužovou bu
deš a on panovati bude nad tebou. Ano dále
jde apoštol a nejenom zakazuje, aby nemlu
vila a nevyučovala žena veřejně, nébrž aby
v kostele ani veřejně žádných otázek nečinila
o věcech duchovních, nébrž pro uvarování
hluku aby chtějíc o něčem se poučiti, otázky
svoje a pochybnosti své na muže vznesla,
aby ten buď sám na ně odpověděl, buď v
církvi 0 mi otázání učinil. Muže rozuměj
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křesťana a při vdovách a pannách samo
zřejmě příbuzenci mužovo místo zastoupa
jí. Kromě uvedeného důvodu z písma Gen.
3, 16. uvádí ještě jinou příčinu ze slušnosti
a obyčeje u Řeků. U těchzajisté žena žádná
ve veřejných věcech se přiúčastňovati ne
směla; i byli by Řekové vůbec se nad tím
uráželi, kdyby se to bylo křesťanským že
nám dovolovalo. Dí: Fotupno jest ženě mlu
viti ve shromáždění. Ale 1 ti důvodové tak
pronešení zdáli se apoštolovi nedosti důrazu
míti proti pýše a hrdosti žen Korinťanek.
I poráží jich přidanou ostrou otázkou: Út
od vás slovo B. vyšlo anebo k vám samýmpřibylo?© Jakobypravil:Vy-lijstepracír
kev vzorná, vy-li jste jediná církev, abyste
ve vécech takových rozhodovati a nové oby
čeje uváděti chtěly? Opírá zákaz svůj o
podřízenost církve jedné pode všeobecné oby
čeje celé církve a podřaduje církev odučnou
církvi výučné; z čehož jde, že i u věcech
kázně ku předpisům církve všeobecné zříti
potřebí.

Ještě pak zbývalo, aby předpisům-svojim
veškerým váhu moci Kristovy přičinil. Činí
to nyní ku konci a praví ohledem všech
něch předešlých náředeb svojich o duchoda
rech: Vidí-lť se mněžomuprorokem býti neb
duchovcem, poznej, co píštťvám Páně býti při
kázání. Kdo se má za proroka a vůbec za
člověka duchodařence, ten toho dokaž po
znáním a uznáním, že předpisové moji ode
Pána pocházejí. Ode Pána, vece, jdou pří
kazové moji, ne že by byl Kristus o těch
věcech něco předepsal, aniž také že by Pa
vel byl zvláštního zjevení ode Krista při vi
děních svojich dostal, nébrž praví příkazy
ty příkazy Kristovými býti, ješto v dání pří
kazů těch Duchem Kristovým se vedl, jenž
apoštolům svrchovanou měrou přítomen byl.
I musí každý, koho týž Duch odunuje, tudíž
poznati, že to Kristovi jsou předpisové, do
cela v duchu Jeho vydaní a ve jménu Jeho
uložení a že tudy také jich svrchovaně a ze
vrubně šetřiti přijde. Duch Páně nemůže
odporem státi sobě a pravá milost a pravé
Duchem obdaření jeví se ve skromnosti, po
koře a poslušnosti předpisův církevních, ješto
vzdora proti církvi nejvznešenějším a nejna
danějším duchům k zátratě slouží. Jestli že
ale takovýto neví a nemůže poznati, že to,
co velím, velení Páně jsou, bude nevěděn
t.j. Pán ho neuzná za svého vyznavače a
řekne mu druhdy jak tam těm pannám ne
moudrým: Neznám tebe Mt. 25, 12. 7, 18.
Leč místo toho posledního slova čte ř. t.nevěz.| Neví-li,nevězst,jáseotoSním
nesnaditi nebudu, an svémyslně 4 S n6
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bezpečím vlastním toto věděti a uznati se
zdráhá.

S tím dokončil své o veřejných služ
bách jednání. Leč ku konci předpisy ty,
jenž se týkají duchodarů, a o nichž v této
hlavě pojednával, totiž o jazykomluvě a pro
roctvích, v krátkosti shrnuje i co se nauky
i co se předpisů týče. Dí: Horlete o pro
roctvé, jazyky mluviti nebraňťte. Tím spůso
bem velmi vhodně poměr jazykodarů k daru
proroctví vystíhá, tuto hortení, tam nebránění
veleje. Leč při tom jakož i při všem jiném
poroučí zachovávati slušnost a pořádek;
Všechno slušně a pořádně se konej; pořádně
se věc koná, když se v pravou dobu, pravou
měrou a VYpravých mezech vykonává. K
slušnosti patří, aby ženy nemluvily, ku po
řádku ale, aby proroci a jazykomluvci po
stoupně druh po druhu vystoupal.

Ohledneme-li se ještě ljednou po tom,
co Pavel o jazykodaru praví, nemůže býti
pochyby, že se darem tím skutečné v cizých
jazycích mluvení vyrozumívá. Co se účelu
jazykomluvy týče, nebyla dána pro rozšíření
mezi národy evangelia; nebo nebyla jenom
apoštolům nébrž i těm dána, jenž evan
gelium nikdy nerozšiřovali, aniž také ti,
kdo ji habituálně a ustavičně měli, nébrž
se jim jenom na čas vzchytu propůjčovala.
Dále obsahem jejím nebyla nauka, nébrž
vzchytné a horovné chvalozpěvy. Nad to

Í. Korint. XV, 1--II, Dovodění z mřtvých vstání Páně.

stav mysli, v němž se jazykomluvitel nalezal,
ta totiž mysli jeho uchvácenost, nebyla pří
hodna k vyučování pohanů a Židů ve víře
křesťanské a konečně sama historie svědčí,
že Petr Marka, jiní apoštolé jiných mužů za
tlumočníky či hermeneuty užívali Eus. h. e.
3, 39. 5, 8. a j. Učel divu toho raděj byl,
aby kromě toho co Pavel v naší hlavě ve
verši 22. praví, že byla znamením pro ne
věrce, především pravdu tu ozračovala a 0
značovala, že člověčenstvo veškero v jednotu
od Boha skrze Krista spojeno jest a že se
všickni národové stejným právem v říšiKri
stově sjednocují. Té jednotě rozuměti a ji
pochopiti pro Židy, zaryté v domnělém svém
před jinými národy předkování, i pro pohany,
jenž božství svoje nad míru rozčástkovávali,
bylo převelmi těžko a nesnadno. Jazyko
mluvou povědomí to budilo se, rostlo a V
krev a tuk národu vcházelo a tudy také
když idea povšechnosti křesťanské víry v
myslech lidských utkvěla, dar ten z církve
ustoupiti mohl, ač ovšem v jednotlivých ú
kazech ku potěše a posile svaté choti Páně
tytýž poskytován bývá.

Důležity byly věci ty, o nichž tuto ve
třech hlavách pojednával. Leč mnohem dů
ležitější nauka zbývala, o níž místněji se
rozšiřovati přinucen byl. Jest to nauka o
vzkřesu, k níž nyní přistoupá.

Hlava XV.

Dovodí, že jakož Kristus z mrtvých vstal
1— 11., tak i my vzkřísent budeme 12—837.
Ukazuje spůsob vzkřesu 39—40. a roz
ličnost vzkřesenců 41—54. Načež násle
duje plesot vítězoslavný z přemoženísmrti
55—98.

1. Oznamuji pak vám, bratří, e
vangelium, kteréž jsem hlásal vám, kte
réž jste i přijali, v němž 1 stojíte, 2.
skrze něž i spaseni býváte, držíte-li je,
jakým spůsobem jsem kázal je vám, leč
byste byli nadarmo uvěřili. 3. Vydal
jsem zajisté vám nejpředněji, což jsem i
přijal, že Kristus umřel za hříchy naše
podle písem, 4. a že byl pohřben a že
povstal z mrtvých třetího dne podle pí
sem, 5. a že se ukázal Kéfovi a potom

je Jenácteru. 6. Napotom se ukázal více

než pěti stům bratrů pojednou, z nichžto
mnozí trvají dosavád, někteří ale ze
snuli. 7. Napotom se ukázal Jakobovi,
napotom apoštolům všechněm. 8. Nej
posléze pak ze všech jako nedochůdčeti,
ukázal se i mně. 9. Nebo já jsem nej
menší z apoštolů, jenž nejsem hoden
slouti apoštolem, poněvadž jsem proná
sledoval církev Boží. 10. Milostí pak
Boží jsem to, což jsem a milost jeho ve
mně marnou nebyla, nébrž hojněji než
oni všickni jsem pracoval ne já však,
nébrž milost Boží se mnou. 11. Buď
pak já, aneb oni, takto hlásáme a tak
jste uvěřili.

Vidělo se apoštolovi jednati o vzkřesu,
ješto někteří (zévecv. 12.) jej popírali anebo
v pochybnost brali (35. v.). Lidé ti nepopí
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rali nesmrtelnost duše a tudy to nebyli oni
Saducéové židovští ani Epikurovciřečtí, kteří
o trvání posmrtném nedrželi. Ovšem počítati
se musejí k mužům filosoficky vzdělaným,
jak ze spůsobu, jímž pochybnosti a námitky
jejich Pavel odmítá, viděti se může. Rozchá
zelo je ozvláště to a rozpakovalo, kterakby
se vzkřes díti mohl a proč by těla vzkřes
nouti měla, ješto neměli dosti bystroty mysli
k uznání, že obnova celého člověkavzkřesem
těla dokonává se a že vzkřesu toho veškera
osnova spásy požaduje. Byli to lidé bezmála
se strany Apollonovců a vjich náhledech spatřujesezárod© napotomného| spiritualismu
a doketismu, podle něhož hmota zhola ži
vota věčného neschopnajest. Tím Pavel vzbu
zena se viděl obšírněji rozbírati nauku tu,
ješto lidé ti o vzkřesu Páně nepochyboval,
činí sobě apoštol z povstání Páně základ k
dokazování svému, kladně při tom sobě po
čínaje, poněvadž námitek tu žádných nebylo,
jejichž porážením by byl na pole polemiky
zabíhal. Přechází ku pojednání přechodnou
spojkou pak dě a dí: Oznamujt pak Vám
evangeltum, kteréž jsem hlásal vám, kteréž jste
přijali, v němž %stojíte, jémž t spasení bý
váte. Dí: oznamuji a nedí: připomínám, po
něvadž s důrazem mluviti hodlá a zahanbiti
některé ze čtenářů, jenž se nevědouce činili
toho co jim byl Pavel o tom opovídal ; spolu
jde slovo to na obšírnější a hlubší rozbor
nauky té, jakou měrou posaváde se to státi
nemohlo. Evangelium vece a nerozumí jenom
nauku o vzkřesu Páně, nébrž nauku 0 spáse
v Kristu vůbec, jak i ze slova nejpřednějtpa
trno, kdež částku evangelia hlavitou připo
míná zvláště. Ve větách násl. třech postupno
si vede, ješto na Alásání následuje přijetí, na
přijetí má-li prospěšno býti, následovati po
vinno trvání a stání v něm, vytrvalým ale
stáním v evangeliu dobývá se spasení. Leč
spása ta závisí na jisté výmince, kterou i
hned přidává: držíte-l' jakým spůsobemjsem
vám je hlásal. Držením slyší netoliko držení
v paměti nébrž v celém životě, držemné vě
ření, jímž ono siání, o němž mluví, se neu
stále potvrzuje a upevňuje. Dí držíte-lí, poně
vadž člověk lehko od víry sveden býti může ;
ozvláště se to státi mohlo tenkráte, když cír
kev byla v počátcích a lidé filosoficky vzdě
laní proti naukám jejím některým odpor kla
dli. Jakým spůsobem, vece, jsem vám hlásal
aneb blížeji textu ď. jakým slovem jsem vám
hlásal. Slova, jimiž apoštol učení hlásal a
spůsob, jímž důvody vedi, byl odchoden od
toho, jímž popíratelé věc svou vedli; žádá
ale Pavel, aby tím spůsobem věřili a nauce
svaté rozuměli, jakým od něho přednesena
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byla, nikoli neberouce ji ve smyslujiném, jak
se to dálo později u Hymenéa a Filéta, jenž
pravili, že vzkřes se již stal. Jistotu spásy
v případě tom, drží-li slova jim kázaná, do
vodí Pavel od nemožnosti, nemístnosti a 0
pačnosti, an dokládá: čečbystebylina prázno,
darmo uvěřil. Jista jest spása při vytrva
losti, lečby víra sama práznou a daremnou
byla, což mysliti nemožno jest, an již ducho
darové nasvědčují, že víra vaše na prázno
nebyla. Leží ve slovech oněchjakási bolestná
ironie. Slova ta se pojí tedy se slovem spa
seni býváte; méně vhodně jiní je sdružují se
slovem držíte-l? ve smyslu: bez držení onoho
byste nadarmo byli uvěřili, poněvadá slova
držite-li samo sebou větu podmíněnou proja
dřují.

Předeslav věci ty přípravné přistoupá k
vyličování toho, jakým spůsobemči jakou řečí
jim evangeliumkázal, uvádějehlavitou stránku
evangelia a vzkřísení Páně řadou nepodvrat
ných důkazů doličujíc. Nebo jsem vám vydal
či podal nejpříze co jsem t já přijal. Slovo
nejpříze, nejprv, nejpředněj nehledí k času,
nébrž k důležitosti nauky, jak ze souvislosti
patrno, aniž tedy patří k osobám, jakoby a
poštol chtěl říci, že Korinťané nejpředněji a
nejprvněji od něho nauku tu slyšeli, což S
pravdou se potýká. Nevydal jim ale nic no
vého, od sebe vymyšleného, nébrž co jsem %
přýjal. Od koho, nepovídá Pavel, ovšem ale
od Pána 11, 23. a sice netoliko prostředečně
nébrž 1 bezprostředně Gal. 1, 1. 2. 12., ana
se mu vniterná podstata evangelia ze zvlášt
ního zjevu dostala, nauka ale o náměstné
smrti Páně a o skutečném jeho z mrtvých
vstání ke hlavitým a stěžejným víry článkům
náleží. Klade totiž mezi nejpřednější věci:
že Kristus umřel za hříchy naše podle písem.
Za hříchy naše t. j. pro shlazení jich umřel.
Podle písem, jenž předpovídala, že za spásu
lidu umříti má; má kromě jiných míst ob
zvláště Jes. 53. na mysli. Že umřel skutečně,
svědčí také pohřebení jeho a týž Jes. 53. o
hrobě jeho mluví, jakož i Z. 15,9.Jo.19, 41.
Rom. 6, 4. avšak nebyl zanechán ve hrobě
nébrž vstal třetího dne z mrtvýchpodle písem,
kteráž na dotčených a jiných místech buď
výslovně buď označně a obrazně jak tam u
Jonáše Mt. 12, 40. předpovídala, že Kristus
vstane z hrobu. Leč při té hlavité nauce 0
vzkřísení Páně, jenž jest základem celého
křesťanství, uvádí mnohá svědectví, jimiž
událost ta nade vši pochybnost se vysta
vuje.

Uvádí napřed svědectví Kéfy t.j. Petra,
jemuž se Kristus nejpředněji a před jinými
ukázal, chtěje tím i jeho před jinými důstoj
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nost v církvi dolíčiti. Vynechal ukázání se
Páně ženám z rána v neděli hned po po
vstání učiněné Mt. 28, S. Mr. 16, 9. Jo. 20,
14. poněvadž se mu bezmála nehodilo, na
uku nějakou na svědectví ženském zakládati.
Petrovi se ukázal Pán téhož dne, v němžto
povstal Luc. 24, 34. a také téhož dne večer
ukázal se jedenáeteru či jak lépe čte text
řecký dvanácteru apoštolům L. 24, 36. Jo.
20, 19.; ač Jidáše ani Tomáše při tom ne
bylo, dí přece dvandcterů, poněvadž slovem
tím sbor apoštolů se vůbec nazývá bez ohledu,
jestli počet ten vezdy úpln byl; takůřadové
decemvirů, centumvirů nevezdy plni bývali,
ač jméno se tou neúplností neměnilo. Vy
pustil Pavel také zjevení-se Páně dvěma uce
níkům v Emausích Luc. 24, 13. Potom se
ukázal víceru než pěti set učeníků pojednou,
Tu apoštol vazbu mění; leč i to co klade
dále z podání přijatého čerpal. Ale kdy se
ukázal těm pěti stům? V evangeliích se 0
tom nečte a tudy někteří z řeckých vykla
dačů mněli, že Pavel mluví 0 zjevení se Pána
oslaveného s nebe slovo čzavo překládajíce
s hůry, s nebe, Jiní za to mají, že se rozumí
zjevení-se Páně vypravované Mt. 28, 10. v
Galilée. Matouš sice jmenuje toliko jedenácte
apoštolů, ale prý jen proto, že apoštolé hla
vitý počet a ústředí činili, kolem něhož 0
statních pět set se sborovalo. Leč slova Pa
vlova mluví o jiném ukázání se Páně, jehož
evangelisté nedotkli, jenž se ale dálo ještě
za oněch čtyřicátero dní před Páně na ne
bevstoupením; soudí se z počtu prvokře
stanů v Jerusalémě, jichž bylo dle Act. 1,
15. sto dvadcet, že se zjevení to stalo v
Galilée. Udává počet ten veliký, ješto ne
málo váhy z takového čísla svědků pro dů
kaz o vzkřesu Páně přibývá, svědectví ta
kové jistě nepodezřelé a nepodvratné jest.
Tím velebnější pak jest svědectví to, čímvíce
svědků těch, ač někteří z nich již zesnuli
smrtí, jestě na živě trvali dosud a tedy svr
chovanou pravdu vzkřesu Páně každou chvíli
stvrditi mohli. Že svědkovéti pracírkvi tehdá
známi byli a že v nich církev prvotiny a
výkvět údůsvojich věděla a ctila, snadno po
mysliti a také z tohoto místa patrno. Ještě
jiných dvou zjevů Páně po z mrtvých vstání
dotýká, z nichž rovně jeden u evangelistů
se nečte. Napotom se ukázal Jakobovt totiž
Alfeovci či Menšímu 9, 5. Act. 15, 13,. kterýž
jak Hieronym cat. 2. byl druhdy po slavné
večeři zapřisáhl se nejísti a nepíti, dokavad
Kristus nevstane. Tudy se mu Kristus zje
vil a pravil: Bratře můj, pojez chlebu svého,

onénadž vzkřesnul Sym člověka. Leč jiní vy
kladatelé nepřipouštějí toho a drží, že se to
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zjevení Jakobovi učiněné stalo později, po
onom zjevení pěti stům událém. Zjevení u
činěné všechněm apoštolům tožné jest s tím,přiněmžnanebesavstupoval© Act.1,4.
Luc. 34, 44., ač jiní 0 jiném nějakém od e
vangelistů neuvedeném zjevení to slyší, jiní
dokonce slovo apoštol ale bez důvodu šířeji
berou. Patrno také z tohoto místa, že Jakob
M. se mezi apoštoly pokládá. Posléze dí a
mluví o sobě ze všechněch apoštolů totiž co
nedochůdčetí ukázal se t mně totiž blíže Da
mašku, když z nepřítele a protivníka Savla
učinil apoštola sobě Pavla Act. 9, 3. 22, 14.
Jmenuje se tu nedochůdčetem, poroněncem,
potracencem, nedonošencem hodlaje tím ve
své pokoře vyjeviti, že nedďůstojen jest apo
štolem slouti; jak v. 9. dí, an za jinými apo
štoly stojí jak poroněnec za dítětem celorodým ;
jak nedochůdče nezaslouží jména člověčího,
tak Pavel praví o sobě nezasloužiti jména
apoštola. Podobně Ignat. Muč. v I. Rím. 9,
nedochůdčetem se nazývá ohledem jiných bi
skupů. Ta veliká milost, že se mu stejné S
ostatními apoštoly důstojnosti právě tenkrát
dostalo, když proti církvi Boží zuřil, napl
nila ho tím citem bluboké pokory, že sene
donošencem a nedochůdčetem jmenoval. Také
mně dí a klade ta slova naposledy, čímžpo
kora jeho nenuceně se tím lépe vyskýtá,
jakož 1 sám vykládaje slovo nedochůdče dí
já jsem nejmenší z apoštolů, jenž nejsemhoden
slouti apoštolem, poněvadž jsem pronásledoval
církev B. Aj hle, upřímou pokoru apošto
lovu! Ostatní apoštolé sice také nemohli zá
sluhám svojim připisovati povolání svoje, ješto
také u nich se to pouhou milostí stalo ; oni
ale přece nikdy nepronásledovali církve B.
O Pavlu ale platilo tím více co praví: Mi
lostí B. jsem, co jsem. Těmi slovy netoliko
důstojenství apoštolské míní, nébrž všechno
cožkoli dosaváde z milosti B. působil a pro
církev B. zjednal.

Býli pak účinkové jeho nad míru velicí
a žádný z apoštolů se v té věci s ním ne
mohl rovnati. Skrze patnácte let pracoval v
církvi a veliké části světa dobyljí, jakovýmž
výsledkem jiný žádný apoštol honositi se ne
mohl. Uznává v tom mocném a hojném pů
sobení svém zvláštní důkaz milosti Boží a
cítí se nucena ohledem té milosti vyznati se
vděkem ale i s radostí: Milost jeho ve mně
práznou nebyla, nébrž hojněji než všickní jsem
pracoval. A tím to, čeho se mně ohledem jiných
apoštolů nedostávalo, milost Boží nahradila
a nadvážila. S pokorou vynáší chválu svou,
ješto pokora nebrání Bohu čest dávati pra
vdivým dějů vyložením. Leč ihned se sa
mého opravuje, aby nezdál sobě čeho připi
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sovati a nějak se honositi: ne já pracoval
jsem, nébrž milost Boží se mnou. Těmi slovy
uznává se býti jen nástrojem milosti Boží,
ač i spolupůsobení své jimi vytýká nepravě
ve mně nébrž se mnou, ačby i slovo ve mně
nějaké člověka spolupůsobení namítalo. Ani
já sám, ani milost Boží sama, nébrž milost
B. se mnou, vykládá sv. Aug. pr. kl. arb. 5.
Jakož lékaři, vece sv. Aug. in ps. 130. moc
nost umění svého na ztracených neduživcech
ukazují, tak Pán J. Kr. lékař a spasifel náš
na Pavlu projevil velikost umění svého. Leč,
dí sv. Bern., se sebevědomím jmenuje se ne
toliko sluhou nébrž společníkempůsobce, jak
1. Cor. 3, 9. pravil se býti pomocníkem B.
Praví o sobě Rom. 15, 19., žeod Jerusaléma
až do Ilyrie naplnil evangeliem místa ta,
kdež ještě Kristus hlásán nebyl. Místo mi
lost jeho ve mně čte t. ř. ke mně; místo prá
zdnou nebyla čte lépe t. ř. nestala se. Ještě
dokládáme, že někteří vykladači slova praco
val jsem více než všickní vykládají buď na
ten smysl: více než každý z mich; jiní ale
praví býti smysl wíce mežit všickní po
spolu.

Leč ta o nehodnotě svojí zmínka sena
manula apoštolu jenom pokorou jeho, kteráž
ho nutila vyjeviti city vděku a vyznati dru
hdější vinu svou a tím vybočiti od chodu
řeči svojí. Opět se do koleje vraceje pokra
čuje: Buď pak já neb oni, takto hlásáme a
tak jste uvěřili. Oněmi -rozumí ostatní apo
štoly, jimž se v tom rovná, co se jistoty 0
vzkřesu Páně týká. Takto, vece, to jest tím
spůsobem, jak vám zvěstováno bylo ; oni ijá
stejně a od sebe v nejmenším neodchodně
jsme vám hlásali veškery nauky, ozvláštěhla
vitou pravdu tu, že Pán skutečně dne tře
tího vstal z mrtvých. Dí dvakrát takto, pro
přimnožení důrazu. Již pak jistotu vzkřísení
Kristova za základ položiv odvětuje z ní ji
stotu vzkřesu těl veškerých lidí:

12. Jestli ale Kristus se hlásá, že
vstal z mrtvých, kterak někteří praví
mezi vámi, že vstání mrtevců není? 13.
Jestli vzkřesu mrtevců není, ani Kristus
nevstal. 14. Jestli ale Kristus nevstal,
marno jest tedy kázaní naše, marna jest
i víra vaše; 15. shledáváme se pak i
lichosvědky Božími, poněvadž jsme svěd
čili proti Bohu, že vzkřísil Krista, jehož
nevzskřísil, mrtevci-li nevstávají. 10.
Nebo mrtevci-li nevstávají, ani Kristus
nevstal; 17, pakli Kristus nevstal, da
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remna jest víra vaše, nebo ještě jste ve
hříších svojich, 18. tedy i zesnulci v
Kristu zahynuli. 19. V tomto-li životě
toliko v Krista naději máme, bídnější
jsme než všickni lidé. 20. Nyní ale Kri
stus vstal z mrtvých, prvenec zesnulců.
21. Nebo ješto skrze člověka smrt, také
skrze člověka vzkřes mrtvých 22. Aa
jako v Adamu všickni umírají, tak i v
Kristu všickni oživeni budou. 23. Každý
ale ve svém pořádku, prvenec, Kristus,
potom ti, jenž jsou Kristovi, jenž ve
příští jeho uvěřili. 24. Nápotom konec,
když odevzdá království Bohu a Otci,kdyžzničívšelikouvláduamoca sílu.
25. Musí pak kralovati, dokud nepoloží
všecky nepřátely pod nohy svoje. 20.
Nejposlednější pak nepřítelkyně zkažena
bude smrt. Nebo všechno podmanil Bůh
pod nohy jeho. 27. Když ale praví:
Všecko podrobeno jest jemu, nepochybně
vyjímaje toho, jenž podmanil jemu všechno.
28. Když pak poddáno bude jemu všecko,
tehdy i sám Syn poddán bude tomu, jenž
poddal jemu všecko, aby byl Bůh všechno
ve všem. 29. Sic jinak co učiní ti, kteří
se křestí za mrtvé,jestliže naprosto mrtví
nevstávají? I proč se křestí za ně? 30.
Což i my nebezpečí trpíme každé ho
diny? 31. Každodenně umírám skrze
vaši slávu, Bratří, kterouž mám v Kristu
Ježíši Pánu našem. 32. Jestliže jsem po
člověcku se šelmami bojoval v Efesu, což
mi to prospívá, jestli mrtví nevstávají?

| Jezme a pijme, nebo zítra zemřeme, 33.
Nedejte se svoditi! Špatnou kazí se roz
mluvou dobré mravy. 34. Vystřízlivěte
co spravedlivci a nehřešte! nebo nezná
most Boha někteří mají; k zahanbení
vám mluvím.

Dokázav důvody nezvratnými, že Ktri
stus vstal z mrtvých, poráží všeliká o vzkří
sení mrtvých pochybenství, dovodě, že po
chybnost ta se docela potýká s tou nepo
chybnou událostí. Veliká by to nedověcnost
byla držeti vzkřísení z mrtvých za nemož
nost a přesvědčení míti o skutečném Krista
P. vstání a kdo popírá možnost vzkřesu těl
lidských, popírá tolikéž vzkřísení Páně a tím
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veškeru víru podvracuje. Neprohlídali do
tčení popůrcové, jaké vývodky plynou ztoho
jejich záporu a jak znevyrozumění některým
věcem ihned je nemožnými pokládali. I táže
se: Jestli se Kristus hlásá, ževstal z mrtvých,
jestliže takovými důkazy se doličuje a potvr
zuje vzkřes Páně, kterak někteří, jichž jme
novati nehodlá, praví nebýti vstání zmrtvých?
Skutečnost vzkřesu Kristova nadesílá bez
odpornou možnost, že lidé dle těla vstanou,
ješto i Kristus podle člověčenství umřel a z
mrtvých vstal. Kdo popírá, že lidské tělo
vstane, kdo nemožnost vzkřesu lidského těla
vůbec tvrdí, ten popírá vstání Kristovo, ješto
Kristus také člověkem byv dle člověčenství
vstal. Jestliže vstání mrtvých není, jestli ne
možno jest, vece apoštol, teďy ant Kristus ne
vstal. Z toho pak odvětovati měli sobě, že
poněvadž Kristus vstal, ovšem aby1 těla lid
ská vstala nemožnou věcí býti nemůže. To
jest jedna stránka a jedna zavírka, jenž nutně
jde z toho jejich vzkřesu těl popírání. Druhá
mnohem ještě, ačmožno-li, důležitější stránka
se týká důkazné síly, jenž na vzkříseníPáně
spoléhá. Nevstal-li Kristus, tedy se nepro
kázal býti Synem Božím, pánem života a
smrti a tudy všeliké kázaní o jeho vrcho
vané vládě, o odpuštění hříchů jím zjednané,
o slávě nebeské, o darech Ducha sv. Kri
stovou zásluhou nám uštědřených bylo by
márno, bezzákladno, daremno a ješitno a 0
všem věření věcem nepodstatným a ješitným
bylo by podobně ješitným ať nedíme poše
tilým. Vytýká Pavel tuto druhou stránku
slovy: Nevstal-li pak Kristus, marno jest ká
zaní naše. Slovo marno dvakrát se klade na
začátku věty pro sesilení důrazu. Vzkřísení
Páně jest vrchovaným důkazem božského pů
vodu nauky Kristovy a veškeřijiní důkazové
na tomto hlavném důkazu spoléhají bez něho
všelikou moc dokazovací ztrácejíce. Avšak
netoliko marným by zůstalo kázaní apoštolů
beze skutečného vzkřísení Páně, nébrž pro
kázali by se apoštolé svědčíce o tom vzkřesu
lichými a lživými před Bohem svědky, ješto
byli svědčili o zázraku Bohem učiněném,jehož
není, ano dle popůrců oněch ani býti ne
může. To jest co dí: Shledání pak jsme 1
bichosvědky Božím? t. j. proti Bohu, ješto jsme
svěděiltprott Bohu, že Krista vzkřísil, jehož
nevzkřísil, mrtví-li nevstávají. Kdo zajisté
svědčí, že Bůh učinil něco věda, že toho ne
učinil, ten proti Bohu svědčí, nadužívaje
jmena Božího a svatost Boží urážeje. Zdali
Bůh potřebuje lži vaší, abyste pro něho mlu
vili lest a klam? táže se Job, a pravda v
otázce té obsažená i sem hledí. Text řeckýpřidávávdovětěslovcetotiž«oe:© mrtví-li
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totiž nevstávají, čímž důvodění ono se zřej
měji vyskýtá. Ostatně ze slov tuto polože
ných jde, jak ješitno jest, ono křesťanství,
jež sobě rozumáři vymýšleli, křesťanství bez
zázraků a bez milosti; apoštol tuto nezná
jiného křesťanství leč to, jenž jest založeno
na zázraku všechněch zázraků, na vzkřesu
Páně a kromě toho dějinného křesťanství
není žádného jiného, a cokoli se za ně vy
dává není leč pouhé zdání a pouhý klam a
mam.

Nepřestává apoštol na uvádění těch vý
vodků vytékajících z poporu a odporu činěného
pravdě o vzkřísení z mrtvých, nébrž znova
ještě následky odtad jdoucí vyvinuje, úvodnou
větu opětujíc: Mrtvé-li nevstávají, ani Kristusnevstal;© Kristus-líalenevstal,daremnajest
víra vaše, nebo posud jste ve hříších svojich.
Daremna t. j. neúspěšna a neprospěšna; u
žívá slova jiného uarat«, an dřívějiužil slova
xevr prázna, neskutečna. Neúspěšnost pak
víry vaší se jeví v tom, že posavaď jste ve
hříšíchvašich, ještě jste jich nezbyli, od sebe
nevybyli, ještě jimi spoutáni a sklíčeni jste.
Nebo jestliže Kristus nevstal, nestalo se vy
koupení, ana smrt jeho beze vzkřesu nebyla
smrtí smírnou a výbavnou. My zajisté jsme
vykoupení smrtí Kristovou, která jest pra
menem posvěty naší a základem našeho, u
synění Božího R. 8, 3. Rukojemstvím ale,
že smrt Páně nám stala se výkupem a vý
platou ode hříchu a Smrti, jest vzkřísení
jeho, jímž se pánem smrti a života býti pro
kázal a všem lidem vykoupení zasloužil.
Kdyby Pán byl nepovstal, nebyla by smrt
usmrcena, dí Zlatoúst, a Pánsvazů říše smrti
nerozvázav a jich se neoprostiv, kterak by
byl jiné jich oprostiti mohl? Nemoha pře
konati smrt nebyl by ani hříchu překonal
a my bychom posaváde pod hříchem byli,
naděje žádné spasení nemajíce. A ovšem by
ti, jenž umřeli ce křesťané tolikéž pode hří
chy jsouce, aniž jich oproštěni byvše, spásy
nebyli dojíti mohli, nébrž mimo veškerou
víru a naději svou byli by zahynuli. To
praví Pavel slovy: Tedy, poněvadž hřích
nesmazán a neshlazen ostal, Kristus-li ne
vstal, čedy ti, jenž v Kristu zesnuli, zahynuli.
Zesnouti se praví lepomluvně místo umříti
a užívá toho výrazu pro zjednání útěchy a
umalení hrůzy smrti; o Kristu výrazu toho
neužívá, poněvadž tu více smrt samu a utr
pení Páně vystíhati potřebí. V Kristu ze
snoutt jest v jednotě s Kristem, ve víře a
naději v něho a v lásce k němu umříti, 0
těch bychom se museli domníti, že zahynuli,
že se minuli se spásou věčnou a zátratě
věčné propadli, poněvadž ve hříších umřevše
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nemohli bolestí a úvazů věčné smrti znik
nouti. Tak to zapírání vzkřesu těla připra
vuje člověka o naději věčné spásy a oblu
puje tím duši a mysl lidskou 0 nejdražší
poklad. Nebo kdož má lidské srdce a ne
bude se rmoutiti nade ztrátou spásy svojich
přátel a druhů? Slovo zalivnul? očividně 0
minutí věčné spásy rozuměti, jak ze slov
předešlých: ještě v hříších svojich jste, jasně
vysvítá.

Ode příštího osudu Kristověrců přechází
apoštol opět ku přítomnému životu a uka
zuje, že netoliko úmrtí, nébrž i život kře
stanů bez vzkřísení Páně marný a ješitný
a prázný, klamný a mamný jest. Dí: V
tomto-li šivotě toliko v Krista naději máme,
bídnější jsme mež všickní lidé. Slovo toliko
ČLjenom váže se očividně se slovy v tomto
životě; dí v Kristu a nedí v Krista, jelikož
vytýká myšlénku, že všeliká naděje naše v
Kristu spoléhá a spočívá. Jestliže naděje
naše, dovodí apoštol, kteroužto máme vKri
stu, nerozšiřuje se a nerozkládá a nevzta
huje se přes meze života tohoto, nébrž tímto
životem se obmezuje, tedy jsme nejbídněj
šími lidmi. Příčina toho na oce jest. Velí
zajisté Kristus zdržovati se pochotí a rozkoší
toho života, příkoří snášeti msty se vystří
hati, tělo ukřižovati i s pochotmi jeho Gal.
5, 16. a zkušenost učí, že kdo pobožně žíti
hodlá 2. Tim. 3, 12., protivenství snášeti
musí od lidí bezbožných; protivenství raději
trpěti s lidem Božím než hříšné pohodlí míti
Hebr. 11, 25. a podnikati bídy pro jméno
Kristovo i tenkráte, kdybychomjich zniknouti
mohli. A nadto k těm svízelům života tu
tějšího druží se ten klam a mam o Životu
posmrtném, jenž nikdá by skutečnosti neuzřel.© Bídnějšímibychombylinežvšickní
lidé, ješto jiní bez péče se radovánkám ži
vota toho odevzdávají. Nedí horšími nébrž
bídnějšími; nebo bez naděje věčné bláhy byla
by sice marná víra naše, ale nepřestala by
potřeba žíti dle dobrého spůsobu, jakým žijí
křesťané. Byť i nebylo naděje, čehož Bůh
ostřež, tak velikého dobra, přece bychom
raději sobě žádati musili v obtížném tom
potýkání ducha s tělem a těla s duchem zů
stávati, než abychom neodporujíce nepravo
stem vládu nad sebou jim připouštěli. Stará
to výtka za času novějšího opakovaná, že
křesťanství odjímá člověku požívání rozkoší
vezdejších pro marnou čáku doběr budou
cích a z nejedněch úst staré 1 nové doby
posměch takovýto se na víru vychrluje. Leč
Pavel vítězoslavně z pochybenství oněch vy
niká na pole svrchované jistoty, an vece:
Nyní ale vstal. Kristus z mrtvých prvotina
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zesnulých. Prvotinou sluje Kristus tuto, po
něvadž první z mrtvých k věčnému a bla
ženému životu povstal a poněvadž, jak první
dozralý plod čáku jistou dává, že i ostatní
dozrají, tak 1 vzkřísení Kristovo naskýtá, že
všickni lidé vstanou. Vstal Kristus co prve
nec, jenž se vyvinul z područí smrti, pode

kterou již nepadl více R. 6, 8. a co prvo
tina, co počátek a rukojemství následujících
hojných žní R. 11, 10. označuje a ujisťuje,
že v něm pro rodné v něho vštípení všickni
povstanou. Jedná se tu o vzkřísení, na něž

"již žádná smrť nenásleduje a kteréž raděj
jest přechodem k životu věčnému, a tudy
nepotýká se výraz prvotina užívaný o Kri
stu s těmi, jenž v evangeliích a ve Starém
Zákoně se vypravují vzkříseními. Henoch
ale a Eliáš neumřeli a tak Kristus ostává
prvencem a náčelníkem ze vzkřísení mrtevců
Act. 26, 23.

Příčinu pak, proč Krista jmenoval prvo
tinou zesnulých, udává tu, že skrze Krista
vzkřísení na svět uvedeno bylo. Dí: Nebo,
ješto skrze člověka smrt, také skrze člověka
vzkřísené mrtvých, Klade tu proti sobě dva
děje či dvě události, jenž k sobě v nutném
vztahu se povabují. Jedním člověkem, Ada
mem, smrť na veškery lidi přešla, poněvadž
všickni od něho rodně pocházejí; tak také
jedním člověkem Kristem překonána byla
smrt a učiněn začátek nového života vzkří
sením. Smrt loučí tělo od duše, vzkřísení
opět obě spojuje a sice spojením nerozluči
tedlným. Důvod vede Pavel ode příčiny
zlého účinku ku podobné příčině protivného
účinku. Zlo člověkem povstalé člověkem zru
Šuje se. Kterak se to děje, to Pavel u Ko
rintanů vědomo býti klade. (Co ale tu vů
bec a vesměs praví, toho místněji a srosti
těji doličuje dále slovy: A jako (či dle T.t.
nebo jako) v Adamu všickní umírají, tak v
Kristu všickní oživení bývají. Očividně od
povídá rčení v Adamu výrazu skrze člověka
a předešlé slovo (v. 21.) smrť se vysvětluje
slovem uměrají v. 22. DíÍ v Adamu umžrají,
poněvadž v Adamu příčina leží, že všickni
umírají, ješto hříchem jeho smrt na svět
přišla Rom.5, 12. Hříchem Adamovým zajisté
netoliko oslavení těla zadrženo a zrušeno,
nébrž tělo smrti podrobeno byvšiv otroctví těla
padlo. V Kristu ale veškeren člověk oživen
bývá. V Kristu co příčině a původu; v něm
zajisté jest pramen života, on jest shládcesmrtiadárceživota.© Všickn?vece,koho
ale rozumí slovem tím vš?ckní? Celé-li člo
věčenstvo čili jenom věřící v Krista? Oži
vením-li slyší se vzkřísení všeobecné při
skončení všehomíra, tedy slovem věelní s5€'
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vyrozumívá veškero člověčenstvo, tak že
smysl jest: skrze Krista druhdy všickni z
mrtvých vstanou. Tak vykládají sv. Ambrož
a sv. Zlatoúst doličujíc, že účinek výkupu
Kristova i na pohany a vůbec na lidi s Kri
stem mravně nespojené zasahuje aspoň tou
měrou, abý dle těla ožili, tělo s duší spo
jivše. Leč lépe sv. Augustin, sv. Jeronym a
jiní oživením slyší blažené oživení k věčné
slávé a slovo všťekní berou toliko o věcech
v Krista těch, kteří ve spojení s Kristem až
dokonce vytrvali. Podle toho znamená frasa
v Kristu nejtěsnější a nejužší s Kristem spo
jení a sloučení a takové se vniterné k němu
přivinutí, aby z něho co z hlavy do údůob
živná síla řinula, která tělo a duši člověka
k životu oslavenému sdruží a úmysl Boží s
rajským člověkem ve větším stupni usku
teční. Pro ty, jenž věčně žíti budou životem
blaženým, jest Kristus záslužnou příčinou
vzkřesu, ješto pro jiné a ostatní jest příči
nou působnou vzkřesu jejich, jelikož totiž
jest původ veškerého stvořenstva. tvořen
byl zajisté člověk co tvor, jenž sestává z
duše i z těla a tudy nemohlo rozloučení duše
od těla věčno býti, poněvadž se s přírodou
člověka potýká, nébrž muselo sedruhdy opět
tělo s duší spojiti, aby celý člověk buď spásy
buď trestu došel; museli tedy i dobří i zlí
z mrtvých vzkřísení býti. Rozdíl ale zabíhá
mezi nimi, že dobří v Kristu t. j. ve spojení
s ním a spolu s ním slavné vstanou, ješto
zlí toliko mocí přírody lidské v holosti její
a tudy ve hříchu a v bídě k věčným mukám
vstanou. —

Přechází apoštol k vylíčení pořádku, ja
kým se vzkfísení díti bude a dí: Každý pak
ve svém pořádku, prvotina Kristus, potom
ti, jenž Kristovi jsou, jenž ve příští jeho u
věřih, potom konec. Místo jenž ve příští j.
uvěřili čte řecký text pouze ve příští jeho
a spojuje slova ta s předešlými v tento spů
sob: Nápotom ti, jenž Kristovi jsou, při pří
ští jeho, t. ostanou. Pořádkem zde nemíní
oddělení nějakého vojskového jakoby vzkří
šence přirovnával tlupám a oddílům vojska
a říci chtěl, že svatí se svatými, zlí se zlý
mi vstanou; tomu výkladu se příčí, že Kri
stus sám o sobě klade se, a že by Pavel
byl místo čzaoyy prvotiny jiného slova doyos,
čogny0s, čnaoyoc, noovpačos náčelník aneb po
dobného užil. Jiní pořádkem slyší pořádek
času a praví, že apoštol ve stříc vychází ná
mitce, proč zemřelí posud nevstali. I odpo
vídá, že věc ta svým pořádkem se díti má,
aniž ihned s Kristem všickni před ním ze
mřelí vstáti mohli, nébrž že napřed Kristus
co původce vstal a teprv při příští jeho 0- *
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statní vzkříšení budou. Ještě jiní ale roz
umějí pořádek zásluh a důstojnosti, že ka
ždý vstane podle dokonalosti, kteréž byl do
stihl, ješto tělo vzkřísené od těla vzkříse
ného se všelijak podle povahy ducha více
méně ve skromnosti děliti a různiti bude.
Tomuto výkladu nakládá to, co nížeji 41.
se o rozdílu hvězd a slunka a luny praví a
tudy zdá se předkovati. Napřed Kristus totiž
vstal co prvotina, co hlava a původ, co zdroj
a pramen veškerého života a působce vzkře
su k životu. On také jediným jest a zů
stává vzkřísencem až do dne posledního.
Ti, jenž v Kristu jsou, napotom vstanou při
příští jeho. V Kristu býti, jak nejednou vy
loženo bylo, jest Kristu přináležeti srdcem i
duší i myslí a v něm býti vštípenu. Praví
tedy, že druhdy, při druhém příští Páně
vstanou křesťané dobří, jenž obrodem stali
se údy tajemného těla jeho; tyto děti jeho
duchovné skrze něho druhdy veškery spolu
a najednou Jo. 5, 28. vstanou. A v tom
jest rozdíl mezi Adamem a Kristem, že smrt
Adamem vzešlá počasně a postupně na syny
Adamovy připada, an vzkřísení Kristem zje
dnaného všickni najednou přiúčastněni bu
dou. K slovu př? příští přijde přimysliti
oživení budou; vulgáta čte v někt. rkp. f. €.
kteří ve příští jeho uvěřih, čehož smysl není:
kleří za jeho na zemí pobytu uvěřili, jakoby
tito před jinými při vzkřesu měli předek
míti; aniž také dle ř. t. slova při přístí po
jiti se mohou se slovy: jenž Kristoví jsou,
tak že by smysl byl, kteří při budoucímpří
chodu Kristově jemu náležeti budou. Nébrž
smysl latinského čtení jest: ti, jenž ve pří
chod Kristův uvěřili a ho očekávali. Dle
lepšího čtení řeckého ale slova při příští
místněji určují slovo napotom .a smysl jest,
že napotom při druhém příští Páně oživeni
budou ti, jenž Kristově jsou. Kristovými
jsou pak i ti, jenž za St. Z. ho očekávali;
o dobrých toliko mluví a tudy pomíjí mlu
viti o vzkříšení lidí ostatních, jenž v Kristu
nejsou.

Na všeobecné vzkříšení ale bude násle
dovati konec, ješto dílo spásy dokonáno bude
a časové světa tudy dojdou. Dí tedy apo
štol: Napotom konec, když odevzdá králov
ství Bohu a Otci, vyprázdniv všelikou vrch
nost, moc a vládu. Konec vezme nynější vě
kování světa a veškeren řád spásy od Boha
ustanovený se dovrší tenkráte, když Kristus
odevzdá královstvé Bohu a Otci. Tenkráte
přestane nynější dočasný řád a běh světa a
započne perioda nová, perioda věčnosti, pe
rioda věčně neproměněného řádu a dokonalé
říše Boží. Královstvém se znamená kralování
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či vláda od Otce Kristovi jakožto Prostřed
níku a Spasiteli k založení, zachování, pě
stování a vyvinutí říše Boží propůjčenou.
Když říše Boží dovršení svého došla, také
ta prostředničí vláda konce dostihuje a věk
nový nastává, v němž Bůh bezprostředně
nade tvorstvem oslaveným panuje, které se
mu samoděk a beze všeliké překazy vněšné
podrobuje. Hned po pádu Adamovu Syn
Boží co nejstarší lidomil smiloval se nad
lidmi a vedl je tak, aby moc zlá zadržána
a přerušována a spása světa připravována
byla; tak uvedeno mezi lidstvem království
Kristovo, kteréž ač i mezi pohany Jo. 1, 9.
se vyskýtalo, přece především mezi Israelity
kvetlo, kořeny tam hluboké pustivši. Sir.
24, 13.. Když pak přišla plnost časů a při
byl vidomě Syn Boží na zemi, tenkráte po
zjednaném na zemi smíru království Syna
Božího počátek vzalo, ana dána byla jemu
moc nade vším tvorem lidským, aby všeli
kou mocnost Bohu protivnou zkazil, všechny
zásady spasení lidského odstranil a veškeré
člověčenstvo k věčné blaženosti přivedl. Se
vzkřesem všeobecným těl lidských se krá
lovství ono dovršuje, ano to vzkřísení jest
vrcholem a dozralým plodem působnosti Bo
hačlověka po veškeren věk křesťanský pro
vedené. Leč když odevzdá království či kra
lování Bohu Otci co prostředník a působce
spásy, nepřestane přece, jelikož spolubyten
jest s Otcem podle božské přírody svojí,
vlásti nad veškerenstvem, tak že panování
jeho nikdá konce nebude Luc. 1, 33. [ebr.
1, 8.. Dí Bohu a Otci t. j. Bohu, jenž i
Otec jest Kristův totiž podle odvěčného 9y
nova z Otce rodu. R. 15, 6. S tím ode
vzdáním se uskutečňuje prvotná idea říše
Boží a konec výkupu lidského vrací se tak
měr ku počátku stvorby. Leč ono odevzdání
vlády nestane se dříve než až vyprázněna
bude veškera vrchnost, vláda a mocnost.
Vrchnosti, vlády, mocnosti jsou tři kůrové
anjelští, z čehož jde, že anjelé padlí podr
želi jak vrozenou duchovou výtečnost, tak i
řád svůj a moc svoji. Rozumí nepřátelské
síly a protibožná vladařství, Jejichžto moc
Kristus vyprázní či zničí a zruší, tedy dé
mony, běsy, moci pekelné Ef. 6, 12. Col. 2,
15. a nadto všecky moci, jenž Bohu a řízení
Kristovu protiví se jako hříchy, smrť, zlo
lidé co nástrojcové ďábla Jo. 8, 44. a vů
bec všechno, cokoli se snahou protibožnou
se jakkoli sdružuje a spojuje.

Vidělo se pak apoštolovi potřebno býti
obšírnější věci právě pověděné vysvětlení a
dolíčení; tudy v následujících větách dovodí,
že odevzdání vlády ode Krista Bohu Otci
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nestane se dříve než veškeři nepřátelé pře
konání budou. Dí: Musí pak kralovati, až
položí všechny nepřátely pod nohy svoje. Dí
musí del, aby neodvratnost božího úradku
vyjádřil; nemenší důraz má slovo všechny
nepřátely. Vláda a ředba Kristova dle věčné
a neproměnné rady Boží měla trvati až do
překonání veškerých nepřátel a protivníků.
Užívá Pavel slov Zalmu 109, 1. svobodně,
nechtě jich citovati, nébrž toliko jimi my
šlénku svou vysloviti. Poď nohy položiti
značí, jak jsme toho nejednou dotkli Mt, 22,
44. a j. podrobiti, v službu podmaniti, ne
škodným učiniti a dí Pavel, že Kristus ve
dením církve postupmo a znenáhla mocno
sti zlé a knížete světa toho Jo. 13, 31. síly
a moci jich zbavuje, až by všickniprotivníci
dobra se mu konečně poddali Ap. 20, 9.
Vrah poslední a poslední protivnice jest smrt
a i ta vyprázněna a zmařena bude. Vysta
vuje smrť co nějakou mohútnou osobu, jenž
ze všech nepřátel nejdéle moci Kristově se
vzpečovala a poddati jemu se zdráhala. Pro
tivnicí pak Boží jest, poněvadž tvorům Bo
žím odjímá život a ideu tvorcovou 0 člově
ku a celé přírodě přerušuje. Smrt vešla na
svět následkem hříchu R. 5, 12. Pro ty,
co jsou v Kristu, smrt sice přestává býti
kletbou a stává se prostředkem ku připodo
bení se Kristu a chodem k domovu a tudy
předmětem tužby svaté; ale přece všelijak
příčí se prvotné myšlénce Boží a sama s
družstvem svojím neduhy a nemocemi pře
rušuje života biaženost od Boha zamyšlenou.
Dokud hřích panuje na světě, nedává se
přemoci smrt; když ale hřích s rodem svým
veškerým bude překonán, když všecko shla
zeno bude, co se protiví Bohu a věčný bo
humilý řád všady obdrží a opanuje, tedy
smrt zbavena jsouci všeliké kořisti a všeho
lupu za své vezme. Ze ale konečně i smrt
co poslední nepřítel Kristu se podrobí, do
kazuje Pavel ze vševlády bezmezně Kristovi
propůjčené slov Žalmu osmého při tom užíe
vaje. Nebo všecko podrobil Bůh pod nohy
Jeho. Zalmista jedná v nejbližším smyslu 0
vládě člověkově nad oborem země; ješto ale
člověk velikou částí vlády oné pozbyl hří
chu se proti Bohu dopustiv, stalo se, že je
diný Kristus co člověk dokonale ideálný čili
idee Boží příměrný vlády té dotčené účast
ným se stal byv od Boha dědicem a pánem
světa ustanoven. Ku Kristu tedy se plnou
měrou odnášejí ona slova (sr. Hebr.2,7.nn.)
a ješto tudy všecko Kristu podrobeno jest,
podrobena jest jemu také smrť, an by sic
jinak jedna protivnice Kristovi nepodmaně
nou zůstávala.
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Aby se ale Korinťanům, k nimž Pavel
co ku pleťským 3, 1. nn. mluviti musel, ne
zdálo, že se tu při oddání vlády synovi při
hodilo něco podobného tomu, co se při lidech
stává aneb co se při Jupiterovi stalo Krona
či Saturna otce vlády zbavivším, přičinuje a
poštol výminku, an dí: Když ale praví: Vše
cko poddáno jest jemu, nepochybně dí to vy
jámaje toho, jenž jemu poddal všechno. Tímto
výrokem apoštol soběpropravuje cestu k tomu,
co ihned praví, že konec kralování Kristova
hodí a se přiměřuje začátkům jeho, že totiž,
jakož z počátku říše Boží Otec všechno 0
devzdal Synovi, neobmezenou božskou byť
vyjma, tak Syn na konci všecko Otci ode
vzdá. Dle ř. t. kdež aor. se klade, mělo by
se vlastně přeložiti: Když pak řekne, když
vysloví a vynese výrok ten, že poddáno jest
jemu všecko atď., čím sice smysl nemění se,
ale pokrok myšlenky se vynořuje. Otec ne
byl poddán Synovi, ale naopak druhdy, když
přestane kralovati Syn, tehda sám se pod
robí Otci, jak dále přičinuje apoštol: Když
pak poddáno bude jemu všecko, tedy t sám
Syn poddán bude tomu, jenž poddal jemu
všecko, aby byl Bůh všechněm vším, vše
chno ve všem. Syn odevzdá všecko stvo
řenstvo ocíděné a očištěně a posvěcené Otci
a ješto sám vélověčením se svojím podle
těla ráz tvora na sobě nese, tedy se podle
toho poměru sám Otci poddá. Vláda zajisté
Synova co prostředníka, velekněze a spasi
tele konec vezme, když účel a záměr vlády
té, obnova a zvelebení prapoměru mezi tvor
cem a tvorem na počátku Bohem stanove
ného se uskuteční a veškero posvěcené člo
věčenstvo co dozralý plod trudůastrastí Kri
stových Otci odevzdáno bude. Syn co hlava
neodlučná od těla spasenců odevzdá se tehdá
sám Otci k věčnému velebení co velekněz a
prostředník, ješto již církve nebude, která by
prostředníka, zástupce a opravce potřebo
vala. Podle člověčenství s lidstvem vykou
peným bude poddán Otci, podle božství spo
Justaten jsa Otci s ním na věky panovati
bude, ano se mu dostane slávy té, kte
rouž měl před ustanovením světa co odvěčně
z Boha pošlý Logos Jo. 17, 5. SŠamovidně
poddanost ta u Krista co člověka a u?lidí
vůbec chová do sebe svrchovanou blaženost
a Bohu poddánu býti a sloužiti jest plnou
měrou kralovati a každývté poddanosti bude
vítězoslavně prozpěvovati se Zalmistou Páně
61, 1.: Zdalíž nebudeBohu poddána dušemá ?
Nebo od něho jest spása moje.Kristus a vláda
jeho nikdy nestojí v nějakém odporu proti
Bohu a tudy poddání Krista Otcovi nemůže
Ječ se syrchovanou blažeností spojeno býti,
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kteréž Kristus co zásluhy za dílo spásy při
účastněn bude. Záměr'však toho posléze sta
lého poddání se Syna Otcovi vytýká Pavel
slovy: aby Bůh byl všechněm ve všechnu či
ve všechněch. Výrok ten značí dokonalé a
bezprostředné panování Boží nad stvořen
stvem či raději nade člověčenstvem ; nebo 4
záci raději v rodu mužském než vestředném
se bráti musí. Smysl: aby Bůhnetoliko beze
vší závady než i beze všeho prostředkování
všemi vládl, aby Bůh jediným a bezprostřed
ným všestanovitelem a vševládcem byl ve
všech členech říše ode Krista posud ovlá
dané. Vytýká apoštol novou i svrchovanou
myšlénku, v níž se vrchol všeho myšlení a
vší nauky nalezá. Bude Bůh ve svých vyvo
lených všechněm £t. j. místo všech věcí žá
doucích u nich zastoupí, bude jejich životem,
spásou, ctnotou, ctí, pokojem, slávou, vysostí
věčnou; leč k tomu tuto nejblíže apoštol
neprohlídá toliko na mysli maje, že tehdá
vláda Boží výlučnou a dokonalou bude tak,
že vedle ní žádná neobdrží a že Bůh bude
všepronikavým, všeplnivým a určivým prin
cipem všechněch těch, o nichž se tu jedná.
Při tom nepřestanou býti jednotlivci aniž
splynou v jedno s Bohem osobnost ztra
tíce, jakož někteří vykladači pantheisticky
vykládati se opovážili, nébrž základné mo
hutnosti člověka, rozum a vůle jím tak 0
plynou, že i sama těla slávou vsatou pro
svitati budou. Za věku nynějšího není Bůh
ještě všechnem ve všechněch, ješto církev
Syn Boží řídí bezprostředně a Bůh tedy jenom
vládu uprostředněnou třímá; nad to mnohá
lidská vůle Bohu se protiví a moci a síly
protibožné ďábel, svět, tělo, smrt a peklo
lidi jemu z poddanosti vytahují a rejdy svoje
všelijak provodí. Tenkráte ale jinak bude,
nepřátelé veškeři tak budou sehnuti, že ani
hlavy proti němu nezdvihnou, všickni tvorové
pak ostatní poznají a velebiti budou Boha
co toho, jenž pramen a původ všeho života
a všeliké blaženosti jest; všechny moudrost,
moc, svatost a dobrota jeho pronikne a všickni
tím blažeností oplývati budou. Všelijak vý
roku toho zneužívali někteří mystikové a. o
zajití člověka v Bohu blouznili. Jiní však
toho všechněch vyvolenců Bohem pronikání
přirovnáními některými vysvětlují, ukazují na
pronikání světla vzduchem, na železo ohněm
projaté, na hudbu, jenž uši všech poslu
chačů proniká a na jiná toho podobenství.
Takové pak Bohem sebe pronikání namítáonenvýroksv.FrantiškaSerafského:© Bože
můj a moje všechno !

Jednaje Pavel o vzkřesu mrtevců vy
bočil poněkud a zašel hlouběji do věcí po
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vzkřísení nastávajících 25—28. v., leč jen ně
jakým přemihem toliko a tudy se vrací opět
k nauce o vzkřísení v. 24. zanechané, aby
význam nauky té pro celý život křesťanský
vylíčil. Táhne se především k obyčeji v Ko
rintě zavládlému, jenž ač velmi chvalným
nejsa jednak na vzkřesu mrtvých založen byl.
Dí: Sie jinak co učiní ti, jenž se křestí za
mrtvé, jestliže naprosto mrtví neostávají ? I proč
se křestí za ně? Dí učťní a nedí činí, aby
nesmysl ten, jenž by tu zaběhl, tím čitedl
nějším učinil; čas budoucí se táhne ku kře
stu podobnému v budoucnosti možnému a
všeliký takový křest bylby bezsmyslen, kdyby
nebyle žádného z mrtvých vzkřesu. Ale slova
věty naší hlavitá za mrtvé křestiti rozličného
a rozdivného výkladu došla. Někteří vyklá
dají o křestu na smrtné posteli přijímaném;
leč mrtvé nemohou značiti lidí umírajících.
Jiní vysvětlují: u víře ve vzkřísení mrtvých ;
leč to není výklad; nébrž vklad smyslu od
slov odchodného. Jiní překládají: nad mr
tvými, jakoby se byli křesťané na osvědčení
víry své ve vzkříšení křestiti nade hroby dá
vali; leč předložka vzčo v Novém Zákoně
místně se v tom smyslu nikde nebéře a 0
byčeje dotčeného tehdá nikde nebylo ještě.
Jiní pravíce vexov býti plurálem kategorie,
vykládají za Krista tak, že smysl jest: jak
pošetile jednají ti, jenž se křestiti dají na
jméno mrtevce Krista a tudy k víře v mr
tevce se hlásí. Leč nikde se neužívá o křestu
úzěo Xoworoď nébrž všady a vezdy jenom sig
nebo č. Také by Pavel podle výkladu toho
mluvil o všechněch křesťanech, an očividně
jenom některé na mysli má. Jiní zas myslí,
že slovo Křestití přenešeně či tropicky značí
toli co Úrpěti, proč trpí a snášejí a přijímají
útrapy mnozí na místo zemřelých? Leč ani
ten výklad, jak na oce jest, vhoden není,
ješto by Pavel jistě byl místo křestiti slova
trpěti užíval, kdyby byl dotčenou myšlénku
vyjádřiti hodlal. Ale nač bychom déle se
zdržovali vyčítáním nevhodných a nemožných
výkladů? Jedin práv jest místo mrtvýchaku
prospěchu mrtvých. Byli totižtehdá v Korintě
lidé, kteří milosti křestu také své přátely
beze křestu zesnulé přiúčastniti hodlajíce
místo nich pokřestiti se dávali znova, do
mnějíce se, že křest ten žesnulcům přičtěn
bude, tak jakoby jej byli za živa sami při
jali. Pavel nechválí obyčeje toho a spůsob,
jakým se © tom pronáší, svědčí, že chcejenom
obyčeje onoho ač od apoštolské náředby od
chodného co podkladu užiti az přípustku dů
vod vésti a ukázati, jakby nesmyslen byl 0
byčej ten, u nich tak často opakovaný, kdyby
vzkřesu z mrtvých nebylo, Ukazuje vzkří
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šení tak jisto a nepochybno býti, že béře
příklad od těch, kteří tak byli jisti vzkří
šením, že i za mrtvé se křestiti dávali. Ne
chválí obyčeje toho jakož ani komunikativně
nemluví co o věci nějaké společné, nébrž
mluví o některých jiných, jenž to činí. Pavel
v listu tomto zvyku onoho nekárá; ale uči
nil to jistě při svém do Korintu příbytu.
Tudy se stalo, že v církvi obyčej ten do
cela zašel a zakázán byl, toliko u některých
bludařů starších i novějších se udržev, jako
u Cerintianů a u Marcionitů a zanašich dnů
u Mormonů. O Marcionitech praví Zlatoúst,
že když ze středu jejich někdo bezkřestěn
sešel, jeden z nich se pod ložeukryl; potom
otázán mrtvý, chce-li pokřestěn býti a ku po
takavé odpovědi živého tentohle za mrtevce
pokřestěn.

V dálejším důvodění přecházíapoštol na
strasti a strázně a útrapy, jenž on sám a S
ním apoštolé druzí podstoupali, což by beze
vzkřesu mrtvých pošetilým bylo. Což ©%mynebezpečítrpímekaždéhodiny?© Každodenně
umírám skrze vaší slávu, Bratří, kterouž mám
v Kristu Ježíši Pánu našem. Slovem my značí
Pavel apoštolské spolupracovníky Svoje, a
nápotom ve slovech K. umírám o své osobě

Leč užívá při tom nějakého
stupňování od nebezpečí k umírání přechodě
a umírání slyše o neustálém podnikání smrti,
při čemž imroucímu či umírajícímu se podo
bal měrou nějakou, an smrt mů neustále za
pasem byla a v hrdle takměř vězela. Kaž
dého dne a každé hodiny vece Pavel a hledí
k těm dobám života svého, v nichž skutečně
každou chvíli nebezpečí nějaké naň doráželo.
A tudy může o tom slavný výrok ve spů
sobu přísahy činiti a díti: Skrze vaší slávu,
kterouž mám v Kristu t. j. pokavad se vámi
ve službě Kristově honositi mohu. Slovo vaše
béře se předmětně a značí o vás neb vámi.
V Kristu Ježíši t. j. v díle a službě jeho;
aneb lépe ve spojení s Kristem a skrze mi
lost jeho, tak že apoštol honosení své na
Kristu a na milosti jeho zakládá, an Kristus
mu dal u nich S prospěchem pracovati. Apo
štol tedy svízelů a útrap svojich nepřipomíná,
aby stížnost vedl, nébrž s radostí na ně co
svědectví nepodvratné víry svojí ve vzkřísení
z mrtvých odkazuje. Dovodění apoštolovo se
vztahuje více k trvání ducha než ke vzkřesu
těla, poněvadž vzkřísení to závisí od nesmrť
nosti duše a na obrat věčná blaženost člo
věka ode vzkřísení těla. Obojí, tělo i duše,
nutně patří k sobě, ana ani sama duše ni
tělo samo člověka nečiní člověkem, nébrž
duše s tělem spojená a má-li člověk věčně,
blaženě věkovati, tedy celým člověkemžíti musí,
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totiž spojeně s tělem i s duší. Duše světců
a světic nyní sice odloučeně blaženosti v nebi
požívají, leč stav ten jest mezičasný a mezi
tímný a duše ony vezdy prohlédají ku spo
jení s tělem a naděje ta jistá konečného s
ním spojení blaženost jejich nepokalenou činí.
Tudy i Pán Mt. 22, 32. z nesmrtnosti duše
doličoval vzkřísení z mrtvých a slova Cice
ronova (Tuse. 1, 15.) sem potahována býti
mohou, jenž vece: Nikdo bez velké naděje
nesmrtelnosti nebude se a vlast obětovati k
smrti... Nevím jakým činem vězí v my
slech lidských předvídání nějaké věků bu
doucích, a to se u duchů největších a u nej
vznešenějších myslí, nejvíce a nejsnadněji
naskýtá a jeví. Kdyby toho nebylo, kdož
by se tak pošetil, aby neustále v tru
dech, prácech a nebezpečích žíti volil? Tak
Cicero.

O takových nebezpečích Pavel byl vů
bec mluvil, že denně dorývají na něho; nyní
ale něco obzvláštního uvádí, an vece: Jestli
že jsem po člověcku se šelmami bojoval v E
fesu, což mí to prospívá, mrtví-li nevstávají ?
Jezme a půjme, nebo zítra zemřeme. Lépe
větu odstavovati slovem prospívá a větu novouzačítislovy:© Mrtví-linevstávají,jezme
a pijme atd. Po člověcku, po bidsku značí:
po spůsobu obyčejných lidí ohledem k ži
votu tomuto a odplatám a mzdámjeho, jímž
lidé ku podnikání krušných věcí a všelikých
nebezpečí navésti se dávají, bez naděje
vzkřesu budoucího. Nedobře někteří vyklá
dají ať po člověcku, t. j. srozumně a v 0
brazu mluvím, nebo by chtěje to říci byl
apoštol přičinil slovo mluvím neb jiné po
dobné R. 3, 5. Tím méně slova po člověcku
značiti mohou: podle síly lidské, pokud člo
věk vlastní silou může; nebo Pavel nikde
na své síly se nespolehá, nébrž na pomoc
milosti Boží 2. Tim. 4, 17. Ale co značí
slova se šelmami jsem bojoval? Zdálo se
nejedněm, že Pavel skutečně se šelmami
sice dle Nicephor. h. e. 2, 25. se lvem a
nápotom s jinými bestyemi se potýkal, ale
bez ublížení zázračně zdráv z půtky té vyšel.
Leč kdyby tomu tak bylo, byl by bez mála
Lukáš v Skutcích apošt. toho dotkl, aspoň
by byl sám apoštol 2. Cor. 11, 23. o tom
se zmínil, an tam podrobně veškera strádá
ní svoje vyčítá. Tudy nezbýváleč slovo šelma
či zvíře divoké o mocných a zapeklitých ne
přátelích vykládati, tím více, ješto římský
měštěnín, jakým Pavel byl, nemohl a ne
směl šelmám předhozen býti, čehož by Pa
vel byl také ani připustiti nemohl. Zlí lidé
nejednou šelmami a zvěří se zovou v písmě
netoliko — 2, Tim, 4, 17. Nero Ivem sluje,
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Tit. 1, 12. Kretané — nébrž také i u klas
siků, na př.Plato, Phaedr. a j. a u sv. otců
jak sv. Ignatius Muč. Rom. 5. praví o zlých
lidech, že od Syrie až do Říma po zemi i
po moři se šelmami bojoval. Podobně týž
Smyrn. 4. Předpokládá Pavel, že mu roz
uměti budou čtenáři jeho, an věděli, nač tím
výrazem svojím naráží a bezmála předešlý,
ztracený list o tom místněji se rozšiřoval.
To zdá se jisto býti, že se tu nemůže roz
uměti bouře Act. 19. od Demetria v Efesu
proti Pavlovi osnovaná, poněvadž Pavel při
ní do nebezpečí nepřišel a dle Act. 20, 1.
se vidí, že list náš ještě před tou bouří
Demetriovou poslán byl. Ostatně víme, že
žádný z apoštolů neměl toli zlých, zuřivých
a zapeklených nenávistníků obzvláště mezi
Židy, jenž všelijak proti němu se bouřili a
všady kramoly proti němu strojili.

Důvodění apoštolovo zřejmojest: Není-li
vzkřesu, k čemu sloužiti mohou mu ta ne
bezpečí podnikaná? Není-li na prosto ži
vota jiného, tedy nejopatrněji jedná, kdo vše
lijak smyslným požívám života se oddává.
Či jak vece apoštol: Mrtvé-li nevstávají,
jezme a pijme, nebo zítra umřeme. Užívá
slov Jes. 22, 13. dle LXX., jak je prorok z
úst světomilců a bohapůrcův uvádí, jenž
Boha a víry se odvinuvše na té epikurejské
zásadě ustrnuli a dovodí: Vy, jenž vzkří
sení popíráte, rovnáte se docela oněm ze
světačilým a bohaprázným Israelitům za věku
proroka Jesajáše, kteří mudrovali nic nebýti
jistějšího a moudřejšího, leč jedení a pití a
vůbec rozkošem dočasným se oddávání prá
vě tak soudíce, jak oni pickové z roty Epi
kurovy, kteřížto v ústech mívali: Jídej, půj,
hrávej, neb po smrti rozkoše žádné. Podobně
oni rozkošníci a labužníci sobě řeči vedou,
o nichž Sap. 2, 1. jedná: Požívejme dobrých
věcí, užívejme tvorstva, drahým vínem a mast
mí se naplňujme, než mine květ věku našeho
atd., nebo popel bude tělo maše a duch se
rozplyne jako lehký větérec. Pro větší důraz
apoštol užívá vzbuzovacího spůsobu jezme
atd., vyjadřuje hamatný a nebezpečný vý
sledek ten surového eudaemonismu slovy
písma sv. a beze spoječné věty podle sebe
pokládá.

Nemohl však apoštol nechati bez poká
rání oné věty epikurejské a bez připojení
výstrahy, aby čtenáři obcováním s lidmi těmi
bohapráznými svésti a nakaziti se nedali.
I dí: Nedejte se svoditi! Spatnou kazí se
rozmluvou dobré mravy. Jsou to slova, která
se nalezají v Thaidě Menandra, komika ře
ckého, ač se neví, zdali si Pavel ze spisů
toho básníka je osvojil, nebo-li vůbec běžna
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jsouce mu po ruce byla. M. rozmluvy stojí
v ř. duidleu besedy, obchod a chce, aby se
Korinťané varovali všeho obcování s lidmi,
kteří vzkřísení mrtvých popírají, ješto nevěra
a Z ní pochodící řeči a vzniklé z ní obco
vání tu povahu do sebe mívá, že i dobří
mravové ruší se a kazí. Jak viděti přeložili
jsme ve verši stejném v jambu šestistopém
slova ta. Leč poněvadž někteří z Korin
ťanů již nakvasli těmi zlými hovory a obe
censtvem tím nekalým s nevěrci, tudy přiči
ňuje Pavel pro tyto svedence napomenutí:
Vystřízvěte co spravedlivet a nehřešte či dle
řeck. t. lépe vystřízvěte spravedlivě, pravě,
pravým spůsobem, skutečně tak, aby vás již
ona opojenost docela ostála. Clověk, jenž
s nevěrci obcuje a jich besedám a řečem
volného sluchu propůjčuje, na mysli a roz
umu se takořka opíjí a o svobodu ducha se
připravuje, tak že pravdu za blud, blud za
pravdu a hřích za ctnost považuje. Dí vy
střízvěte v aoristu k rychlému okamžitému
prohlédaje skutku, dále dí nehřešte v prae
sentě namítaje tím, aby se ustavičně hříchu
zdržovali. Aby tím spíše vystřízvěli a dá
leji ve hříchy nevěry, labužnosti, zhýralosti
a jiné se nevydávali, upozorňuje Pavel, že
taková nevěra nepochází z moudrosti nějaké,
nébrž z nevědomosti a z neznámosti Boha.
I dí: nebo neznámostBoha někteří mají; jest
výrok ten důraznější než kdyby byl řekl
známosti Boha nemají někteří; totiž ti, kteří
ve vzkřísení nevěří, neznají Boha a jeho
všemocnosti, že totiž Bůh moha z ničeho
veškerenstvo vyvésti, tím lehčeji vzkřísiti
může to, co již bytovalo a nyní jenom prá
chnivěti počalo. Taková pak nevědomost, ač
jenom u některých se nalezala, přece ve
škeré obci Korintské k hanbě a potupě
sloužila, Tudy dí k zahanbení vašemu mlu
vím, abyste napotom do sebe jdouce a
sobě usmyslíce hovory těch některých, jenž
v. 12. vzkřísení nebýti praví sváděti se ne
dadouce.

S tím se dokonává pojednání, že mrtví
vzkříseni budou. Leč zbývá otázka, v ja
kém spůsobu těla mrtvých budou vzkříse

n O tom nyní Pavel mluviti počíná,an dí;

J35. Ale řekne někdo: Kterak vstá
vají mrtví? v jakém asi těle přijdou?
36. Nerozumče, ty co seješ nebývá 0
živeno, dříve-li neumře. 37, A co se
Ješ, neseješ těla, jenž bude, nébrž holé
zrno asi pšenice aneb něčeho z ostat
ních. 38. Bůh ale dává jemu tělo jak
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chce a každému ze semen vlastní tělo.
39. Není každé tělo týmž tělem, nébrž
jiné jest člověčí, jiné pak hovadí, jiné
ptačí, jiné pak rybí. 40. A jsou těla
nebeská a těla zemská, ale druhá jest
nebeských sláva, druhá pak zemských,
41. Jiná jest Jasnost slunka, jiná ja
snost měsíce a jiná jasnost hvězd. Hvě
zda pak ode hvězdy se dělí jasností.
42. Takto jest 1 vzkřísení mrtvých.
Seje se v porušení, vstává v neporuše
nosti. 43. Seje se v necti, vstává ve
slávě, seje se ve slabotě, vstává v síle.
44. Beje se tělo duševné, vstane tělo
duchové. Jest-li tělo duševné, jest i
duchové, jak psáno jest: 45. Stal se
první člověk Adam duší živou, poslední
Adam duchem obživujícím. 46, Ale
není dříve co duchové jest, nébrž co
duševné, potom to co duchové, 47.
První člověk ze země jest zemský,
druhý člověk s nebe nebeský. 48. Ja
kým zemský, takovými 1 zemští, a ja
kým nebeský, takovými 1 nebeští. 49.
Tedy jakož jsme nesli obraz zemského,
nesmež i obraz nebeského. 50, Toto
pak pravím, bratří, že tělo a krev krá
lovství Božího obdržeti nemohou, aniž
porušení neporušnosti obdrží.

Nepřátelé a popůrcové vzkřísení mrtvých
námitky rozličného druhu činili proti nauce
té, kteréž se týkaly obzvláště spůsobu vzkře
su. Svatý Pavel odtad dobře béře pochop
nauku tu místněji rozbírati a rozvinovati
námitky ony ve spůsobě otázek uváděje. —
Ale řekne někdo, vece apoštol, kterak vstá
vají mrtvé? A v jakém těle příjdou? Prvá
otázka kterak týká se nemožnosti vzkřesu,
druhá v jakém těle vystíhá povahu těla;
onou otázkou se namítá, že se vzkřísení těla
porušeného mysliti nedá, touto se nemož
nost ta rozvinuje, že tělům nelze ani v po
vaze své předešlé vstáti ani v novou povahu
se obléci. M. příjdou může se přicházejí
vyložiti, jako čoyovrar nejednou se béře, —
což tuto na jedno vychodí, an se nauka
předkládá.

Odpovídá Pavel obdobami od úkazů pří
rodných vzatými a slovem Nerozumče uka
zuje, že nerozum a nesmysl z nepochopitel
nosti věci některé hned k nemožnosti její
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zavírati, ješto každodenní úkazové se nám
vyskýtají, jichž příčinámvyrozuměti nestačíme.
Ty co seješ, nebývá oživeno, dříve-li neumře.
A co seješ neseješ tělo, jenž bude, nébrž holé
zrno, Bůh ale dává jemu tělo jaké chce. Slo
vo ty má důraz ty se své strany a stojí 0
proti slovu Bůh, o němž praví, žetěla zrnům
dává. Považuje Pavel setí co nějaké pohře
bování a umírání se tu podobá rozlučování,
tlení, práchnivění. Jako zrno v zemi roz
loučením a rozkládáním se umírá a v záro
du, „Jenž vzchází, oživuje, tak tělo lidské v
zemi spráchnivěti a setlíti musí majíc při
vzkřesu oživeno býti. — Oživení jest toli co
vzcházení semena, jenž dříve umříti musí,
an kel či zárod, jenž v sobě sílu k žití chová,
vyrůstá a zrno klodržemné se rozlučuje a
rozkládá, bez rozkladu a rozluky zrna ne
mohl by kel vzrůstati a tudy by nemohlo
oživení nastati. Tím prohlídá apoštol k ná
mitce o nemožnosti vzkřesu; ale téhož po
dobenství ihned užívá ku porážce námitky,
jako by tělo s jinou povahou nemohlo po
vstati. (Čo seješ, vece, ne tělo, jenž bude,
seješ, nébrž holé zrno. Tělem nazývá bylinu,
poněvadž této užívá za obdobu vzkřesu těla.
Bylina zcela jinotvárna jest než zrno, ač ze
kle v zrnu schované vzchází a holost zrna
nevěstí podobou a tvarem svým podobu a
úvárnost byliny; bylina pak sama podle roz
ličnosti semena rozlična jest a jinou rostlinu
má pšenice a jinou ostatní semena vyvozují.
To ale činí Bůh a povstání nového tvaru
spoléhá na vůli a moci Boží. Člověk může
rozsívati, aby ale ze zrna rozsetého povstala
rostlina od jiných rostlin povahou a tvarem
různá, to se děje působením Božím, jenž
dává tělo jak chce zrnu a každému ze semen
tělo vlastní. Z toho pak Pavel dává zaví
rat. že Bůh i ze setlelého těla lidského
nový výtvar vyvoditi může a Sice z podstaty
těla téhož, jak rostlina z podstaty zrna se
tého vzchází, toliko tvarem bytí a úkazu
svého se rozlikujíc.

Z toho již vysvítalo, že tělo vzkříseno
budouc nemusí v též postavě a v témž tvaru
povstati, v němž pohřebeno bylo. Aby pak
možnost té rozličnosti vysvětlil a vylíčil, je
ště zrejměji odkazuje v dalejšku 1. k roz
ličným druhům pletí (v. 39.), 2. k rozlič
nosti těl zemských a nebeských (v. 40.), 3.
k rozličné jasnosti slunka, luny a hvězd (v.
41.) O prvním vece: Není všeliké tělo
týmž tělem, nébrž jiné jest člověčí, jiné ho
vaďí, jiné ptačí, jiné pak rybí. Tělem roz
umí tělesné ústrojí a složenost rozličných
částí jeho rozličnou podobu, povahu, spořá
danost a zřízenost ústrojí toho, Ohledem
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toho panuje v oboru živoků na zemi nepře
hledná rozličnost, svědectví dávajíc o neob
mezené moci a svobodě Boží a návěst po
skýtajíc o tom, co v budoucnu se státi a
díti může, že totiž, jak rozličné jest tělo
člověčí, hovadí, ptačí a rybí, tak i těla vzkří
senců podle slávy rozlična budou. Od ži
voků zemských přechází k tělesům nebe
ským a napřed vytýká rozličnost jich ode
těl zemských a napotom v. 41. rozličnost
jich mezi sebou. Dí: Jsou těla nebeská a
těla zemská, ale druhá jest nebeských sláva,
druhá zemských. Veškeři tvorové Boží vzne
šeni a krásní jsou, ale rod a stupeň krásy,
vznešenosti a výbornosti jejich rozličenjest;
tělesa nebeská předčí slávou, nádherou, ve
lelepotou a skvělostí svou tělesa zemská.
Tělesy nebeskými nerozumí anděly snad, jak
se novějším vidí, nébrž jak z násl. v. 41.
nepochybně jde, rozumí obor těles sideri
ckých či hvězdenstvo vůbec, zvláště pak
slunko, lunu a ostatní hvězdy. A tělesy
zemským: slyší veškeré tvorstvo, živé i ne
živé, jenž se na zemi nalezá. Sláva dóš«
ohledem zemských těles jest krása, výteč
nost, skvělost, skvoucnost, skvostnost, nád
hera, velikolepost, ohledem nebeských těles
jest Jasnost a světlost jak i přeložení zní.
— V ř. t. k lepšímu vytčení rozdílu čte se
ěrěom © různosti mezi tělesy nebeskými a
zemskými, č4ix pak o rozlice těles nebe
ských mezi sebou, což jsme i ve překladě
vytkli. O tělesech nebeských vece: Jiná
jest jasnost slunka, jiná měsíce, jiná hvězd,
a hvězda od hvězdy se dělá jasnotou. Pova
žuje hvězdy tak jak se zraku lidskému na
skýtají, jak i Gen. 1. měsíc předek má před
hvězdami, ač podle zvíce a skutečné krásy
daleko za hvězdami nejmnožšími zad drží.
Nejblíže sice jedná Pavel o rozdílu, jenž
mezi nynějšími těly a budoucími zavládne;
leč ovšem ve slovech jeho spatřuje se i roz
díl, jenž druhdy se povahovati bude mezi
těly vzkřísenců, ostatně sláva nebeských tě
les sličně vypisuje se Ecel. 43, 1—11.

Předloživ podobenství ta ode tvorů vzatá
nyní je obrací k nauce o vzkřísení mrtvých
a dí: Takto jest 1 vzkřísení mrtvých t. j. po
vaha těl při vzkřísení rozlična bude od po
vahy nynější jejich, což apoštol ihned po
drobněji rozvinuje. Seje se v porušení, ostane
v neporušnosti. Mohl říci: pohřebuje se, leč
dí seje se, aby zůstal při podobenství zvo
leném k vysvětlení nauky o vzkřesu z mr
tvých. Ze semena, jenž podbrázdou setlelo,
povstává stéblo rozličné tvarem, tožné pod
statou; tak tělo seté do země co do pole
Božího rozpadá se do prvků svých a poru
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šuje se, ale druhdy ostane v neporušnostine
podlehajíc ani smrtnosti ani tlelosti. V neoti
seje se t. j. v nesličnosti ano v ošklivosti,
vstane ve slávě, oslaveně, ve skvostě a skvě
losti.

Seje se, dí dále, v nestateči, vstane v
síle; nemůže člověk za živa odolati nemocem
a dokona smrti a člověk umrlý hýbati sebou
a mrtvola nemá do sebe žádné síly, druhdy
ale vstane totéž tělo plno síly a spůsobné
všechno provésti, cokoli duše lidská k bla
ženosti svojí zamyslí, snad 1 novými smysly
nadáno budouc, ač k tomu apoštol tuto ne
prohlídá. Opisuje apoštol stav těla nynějšího
za života i za smrti a přičítá mu porušnost,
nesličnost a nestatečnost či bezsílí;
opak připisuje budoucímu tělu při vzkřísení
neporušitedlnost, jenž v sobě spolu beze
strastí čl nepodtrpnost zahrnuje; slávu, an se
budou spravedliví skvíti jako slunko v říši
Otce nebeského, jak Spasitel praví Mt. 13,
39. Posléze mu přičinuje sálu, statečnost, v
níž obsahuje se i pohyblivost, že tělo všeli
jak myšlenkám a žádostem duše k službám
se bude moci propůjčovati nikdy síly netra
tíc, nikdy neochabujíc a neslábnouc.

Aby pak dále se nezaměstnával Pavel
vyličováním povahy těl vzkřísitedlných, udává
jednu jejich vlastnost, v níž takměř veškery
ostatní se pojímají, an dí: „Sejese tělo du
ševné, vstává tělo duchové. Duševné se tu
klade naproti ďuchovému a značí povahu
těla, v němž nižší stránka osobnosti lidské
vládne 2, 14. a mohutnost smyslného a po
míjivého Života panuje, an jísti, píti, spáti,
zažívati, odpočívati musí, k zemi nevyhnu
tedlně těží a umdlívá. Duchové tělo jest, v
němž vyšší stránka osobnosti lidské žezlo a
veslo vede, kdež již Jísti, píti, spáti, odpo
čívati a podobné věci činiti nepřijde, any
všechny žádosti nižšího života úplně duchu
podrobeny budou, což ovšem ve spojení S
Duchem Svatým a mocí a silou obnovy těla
Duchem Sv. spůsobené ve skutečnost vejde.
Duchovným tělem bude tělo, ne žeby se duchem
stalo, vece sv. Aug., nébrž poněvadž duchu
docela podrobeno všech vad, plam a křeh
kostí sprostěno a na věky trvati bude. —
Připodobí se tělo vstalé tělu Páně oslave
nému Fil. 3, 31. Luc. 24, 36, 39., jenž bylo
tělo skutečné a hamatné ale duchové spolu,
tak že místem se neobmezovalo a těla hmotná
pronikati mohlo.

Protiva a protiklad ďuševnosti a ducho
vosti těla není ten a takový, že by nyní Jenom
duševnost ve člověku panovala, ješto z mi
losti Boží dosahují křesťané té povahy ty
týž že duchovývnich život vrcholuje a druhdy
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u světců a světic tělo nějakým předujetím
ráz těla budoucího na se beře; avšak i při
těch světcích a světicech bylo potřebí, by
smrt a hrob vkročily mezi nynější a budoucí
stav jejich, aby Boží všemocnost tělo jejich
druhdy pro věčnou slávu a blaženost uspů
sobiti mohla. Dvojice ta duševného a ducho
vého bytí člověkova není vymyšlek, nébrž
jedna povaha druhou se podminuje,jakož protivaprotivoustojí.—— Jest-li,díap.,tělo
duševné, jest t tělo duchové. Toho pak potvr
zuje výrokem písma : jakož psámojest: Stal
se první člověk Adam duší živou, poslední
Adam duchem obživujícím. Vzata jsou slova
z Gen. 2, 7. dle LXX, leč jen prvá část
slov těch čerpána jest z písma, totiž jenom
slova: Stal se prvý člověk Adam duší živou;
ostatek výroku toho, totiž slova: posledné
Adam duchem obživujícím přičinil apoštol sám
co výplynek a vývodek z první věty či rá
ději co výsledek typického poměru mezi
Adamem a Kristem. Důsledek ten mlčemně,
vece ap., ve slovech písma se nalezá a pra
vdou-li jest, jak skutečně jest, že prvý Adam
byl obrazem druhého — Krista — Rom. 5,
14., tedy také důsledek ten práv býti musí.
Živou duší stal se Adám, živou bytostí du
ševnou tak tedy, že tělo Adamovó Co ná
stroj a náčiní duše také duševným tělembylo.BůhvdechlvAdamadechživotaa vý
tvar z jílu stal se duší živou; duch vdu
nutý v něho oživil tělo jeho, leč byl život
ten duševný, tělo potřebovalo pokrmu, ná
poje, spánku a jiných potřeb těla hmotného
a hamatného a zemského. Byla tedy povaha
těla Adamova zemská a nesmrtelnosti těla,
které by se mu bylo jistě dostalo, kdyby
nebyl padl, poněvadž v idee Boží nesmrt
nost jeho těla také ležela, mohlojenom zvlášt
ním řízením milosti Boží a nadpřírodným
působením se mu dostati, jinak ale jest při
posledním Adamu Kristu, jenž posledním A
damem sluje ohledem Adama prvého, jehož
vzor a obraz jest co hlava a původ nového
ospravedlněného člověčenstva a spolu proto,
poněvadž po něm již žádný nepřijde, jenž
by úkol Adama provésti měl. Ješto po věku
tomto věčnost nastane aniž nová perioda za
čátek vezme, ješto s Kristem poslední ča
sové nastali. 1. Jo. 2, 18. 2. Tim. 3, 1. Kri
stus stal se duchem oživujícím a ovšem tedy
tělo jeho duchové bylo. Nedí duchem živým
nébrž oživujícím, takovým, jenž nebéře již
života odjinud, nýbrž sám živodárným stal
se. "To se očividně stalo teprv po vzkřesu
Páně, ješto Pán za Života ve všem kromě
hříchu se nám připodobnil a ač bytedlně s
věčným slovem či Logem spojen jsa přece
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bídě a potřebámtělesnéhoživota plnou měrou
se podrobil. Po vstání z mrtvých, když byl
dokázal dílo spásy a oslaven býti měl, stal
se duchem oživným, an duch jeho samostojně
a samomocně tělo v povahu svou proměnil,
pokud tělesnost povahy té schopna jest a
tělu živodárným a živodržemným pramenem
a osnovou stal se tak, že tělo zduchovnělé
přirozených potřeb oproštěno byvši z ducha
žilo. Mohl Kristus pro podstatné sdružení s
Logem každého okamžení se státi duchem
oživným, tělu svému ale stav ten povýšenosti
měl teprv zásluhami hrozné smrti za člově
čenstvo podstoupené vydobyt býti. Takovým
pak duchem oživujícím stal se Kristus i pro
člověčenstvo, jehož nový otec, původ a obnovce
jest a jakož sám vstal z mrtvých, tak obnoví
tělo lidské a učiní je podobné tělu slávy
svojí Fil. 3, 21. skrze ducha, jehož udělil
člověkům Rom. 8, 11.

Ale mohla by se dáti otázka, proč ten
stav duchový ihned nebyl ustanoven a proč
duševný jej předcházel? Apoštol na otázku
tuto odpovídá odkazujíc na ideu Boží ve stvo
řenstvu, podle nížto se od nižšího k vyššímu
rozvoj díti má. Ale mené dříve co duchové
Jest, nébrž co duševné, potom to co duchové,
Jak i starý nedokonalý závět předcházel
před dokonalým novým. Nedí proč věc tak
se má, nébrž se spokojuje, že tak moudrost
Boží běh světa spořádala. Žepak ve tvor
stvu Božím přechod od stavu nižšího k vyš
šímu panuje, ukazuje Pavel na dvou pra
otcech člověčenstva, prvním a druhém Adamu,
an dí: První člověk ze země zemský, druhý
člověk s nebe nebeský. Nebyl druhý zemský
a prvý nebeský, nébrž naopak na důkaz u
stavičného ve stvořenstvu pokroku od niž
šího k vyššímu. Adam vzat byl Gen. 2, 7.
ze země, z prsti a tudy zemským či prstě
ným sluje yořxoc. Pro ten svůj ze země pů
vod Adam dokona závisel od země, z ní se
živil, k ní těžil a přivázán byl a její povahy
účasten byl. Druhý člověk, druhý či poslední
Adam, Kristus, s nebe, jak čte t. ř. beze
slova od vulgáty a někt. rkp. F. G. přida
ného nebeský. Protiklad vede k tomu, aby se
řeč ta o Kristu tuto vedená o vzkříseném
těle Páně rozuměla, ve kterém těle Pánv ne
besích jest a druhdy při soudu se ukáže; dí
s nebe, poněvadž oslavení a duchovnělost těla
Kristova od Boha se dála 2. Cor. 5, 2. Jiní
to vykládají o vtělení Páně, jenž se stalo nad
přirozeně z Ducha sv. v životě neplamné
děvy a ukazují na podstatné jeho s Logem
sbydlení a v jednu osobu sdružení a spo
jení. Ovšem Kristus povahu nebeskou jevil
na mnoze, podle duše panovav citům lidským
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a jim jen pokud se mu líbilo se poddávaje,
jakož duše jeho také základem a podkladem
života byla při čtyřicetidenním postu Mt.
4, 2. Také podle těla probleskovala druhdy
povaha nebeská podle vůle jeho, ješto vyšel
z lůna mateře bez porušení panenství, po
moři chodil, na hoře táborské projasněl,tělo
pod spůsobou chleba ku požívání ustanovil,
vrahy pouhým slovem já jsem na olivetské
hoře porazil Jo. 18, 5. n. Avšak přede vzkří
sením bylo tělo jeho podobno tělu našemu
kromě té s tělem padlého Adama sdružené
ač ve vůli ducha sídlící žádostivosti a bylo
ovšem zemským a stalo se nebeským teprv
po vstání z mrtvých. Protiklad a celé důvo
dění apoštolovo vymáhá, abychom co tuapo
štol praví, o Kristu po vzkřísení slyšeli. Již
pak ten rozdíl mezi Adamem a Kristem za
šlý obracuje na povahu od původců dotčených
na potomky přešlou. Jakým zemský,takovými
jsou t zemští; jakým Adam byl, takovými jsou
i potomci jeho, jsou zemští, smrtedlni, hmo
tného, porušitedlného těla. Naproti tomu,
jakovým byl nebeský člověk, Kristus Pán
totiž po svém vzkřesu, takovými budoui ne
beští t. j. vzkříšenci, měšťané nebeského Je
rusaléma Fil. 3, 20. Hebr. 12, 22., jejichž
tělo podle podobenství těla Páně oslaveno,
nesmrtelno, jasno, ozdobno, krásno a velebno
bude. Stává se pak i v tomnějaká mezi Kri
stem a stoupenci jeho podobnost, že jak Kri
stus nose tělo ještě zemské druhdy nebeskou
povahou je prosvětloval, tak i u světcův a
světic nebeský ráz, jehož druhdy dosáhnou,
v těle za života projasňoval; a nad to nej
větší svátost tělo lidské nebeskými silami
proniká a naděluje a je k nebeské povaze
předběžně upravuje. Po výkladu onoho roz
dílu, jenž jest mezi stoupenci prvoadama a
stoupenci druhoadama apoštol nějaké závě

řičlů Tedy
jakož jsme nesli obraz zemského, nesmeži 0b-=
raz nebeského. Obrazem rozumí mravnou po
vahu a mravný směr života a velí, abychom
dosud před obrodem svým skrze milost Boží
povahu hříšného Adama na sobě pronášeli,
nyní po obrození skrze křest a po udílení
nám toli milostí ve vněšném 1 vnitrném ži
votě povahu Kristovu projevovali. Jaká jest
hlava Kristus, takovými býti povinnii údové
a máme již za tohoto života velebnost, sva
tost a veškerý ctnosti Kristovy životem co
zrcadlem nějakým obrážeti a odbíjeti, v obraz
jeho se proměňujíce od jasnosti k jasnosti
2. Cor. 3, 18. Zemský původ, vece Zlatoúst,
nečiní člověka zemským, ješto i Pán lidské
a zemské tělo měl ; ale života smýšlení činí
člověka zemským neb nebeským. Ten nosí
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obraz Kristův, kdo ducha Kristova má Rom.
8, 9. Leč ačkoli čtení nesme podle svědectví
převládá, přece i jiné čtení nenapomínací
a výrokové či výpovědné velikou váhu má
spoléhajíc na nejstarším rkp. B. a některých
s ním souhlasných. Dle toho sluší přeložiti:
Jakož jsme nesli obraz Adama pozemského,
tak poneseme gooncouev i obraz nebeskéhot.j.
Krista. Čtení to se zdá více přiléhati k sou
vislosti. Dle něho odrazem se míní povaha
tělesná a smysl jest: Jakož nyní neseme tělo
porušitedlné, chabé, smrtelné, tak druhdy po
vzkřesu budeme obdařeni tělem oslavenému
tělu Páně podobným Fil. 3, 21. duchovým,
neporušitedlným a oslaveným.

Pojednání svoje o povaze těla při vzkří
sení zavírá P. zásadou samozřejmou, kterouž
i k dálejšímu vyučování sobě cestu protírá,
an dí: Toto pak pravím, že pleť a krev krá
lovstvé Božího obdržeti nemohou, aniž poru
šení neporušnosti obdrží. Pleť a tělo značí
člověka zemského či tělo zemské a sice při
rozenou povahu tělesnou člověckoua dí Pavel:
člověk ve hmotném, hamatném, hrubém, po
rušném těle nemůže vejíti do království B.,
an tělo porušitedlné nemůže spolu nepo
rušitedlným býti a věčné radosti a neporušná
blaha 1. Petr. 1, 4. neporušitedlnost,
nástroje, jímž požívána bude, ovšem vymáhá.
Potřebí totiž, aby tělo našeté hrubosti zbylo,
která je činí neschopným věčné, neposkvr
něné, nevadnoucí slávy v nebesích, čehož se
mu dokonalou po vzkřísení proměnou do

-stane, Dí pleť oáp$ a nedí cáu« tělo, poně
vadž ovšem tělo, nikdá ale pleť oslavy do
jíti nemůže, ana oslava a pleť sobě odporem
stojí. V druhém člené věty antž porušení či
raději přeložiti porucha neporušnosti obdrží,
stojí porucha m. porušitedlného těla a ne
porušnost se klade m. slávy a bláby věčně
neporušitedlné; abstraktnými těmi výrazy
větší důraz se výroku tomu přičinuje. Oči
vidně členem druhým se první vysvětluje
k utvrzení pravdy, že tělo naše hmotné není
spůsobným obdržeti věčné blaženosti a že
napřed ovšem nějakou proměnu podstoupiti
musí. Z toho pak jde, že v nebesích nebude
radostí smyslných, nébrž že radosti a rozkoše
duchovné budou, an i tělo naše jistou měrou
zduchovní, a že tedy již tuto nebeský a du
chový smysl na se oblékati máme a v něj
se obouvati máme.

O povaze těl budoucích obšírně se pro
nesl Pavel. Leč zbývalo ještě s nimise sdě
liti o to, čeho jim dosud nebyl pověděl. To
pak jest:

51. Aj, tajemství vám pravím: Vši
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ckni sice vstaneme, ale ne všickni bu
deme proměněni. 52. Z nenadála, v oka
mihu, ku poslední troubě; nebo zavzní
trouba a mrtví vstanou neporušitedlni a
my proměněni budeme. 53. Musí zajisté
toto porušitedlné obléci neporušitedlnost
a smrtelné toto obléci nesmrtelnost. 54.
Když pak smrtelné toto obleče nesmr
telnost, tedy se stane slovo napsané:
Pohlcena jest smrt ve vítězství. 55. Kde
jest, smrti, vítězství tvé, kde jest, smrti,
osten tvůj? 56. Osten pak smrti hřích
jest, síla pak hříchujest zákon. 57. Bohu
ale díky, jenž dal nám vítězství skrze
Pána našeho Jesu Krista. 58. Protož,
bratří moji milí, stálí buďte a nepohnut
ni, a rozhojňujíce se v díle Páně vezdy,
vědouce, že úsilí vaše není daremno v
Pánu.

Otvírá apoštol čtenářům rozhled do spů
sobu, jakým se u rozličných lidí vzkřísení
díti bude a činí to z nedojípky beze pře
chodu v celé živosti, jesto pronáší pro ně
věc jim dosud tajemstvím bylou, kteréž se
sám jenom ze zvláštního ode Pána zjevení
dověděl R. 11, 25. Aj tajemství vám pravím:
Všickni sice vstaneme, ale ne vštckni proměnění
budeme. Takto čte Vulgáta a s ní čtou ně
kteří rkp. řečtí zvláště rkp. D. klarom. a jj.
a svatí otcové latinští a čtení to od dob sv.
Augustina v církvi římské zavládlo. Podletohočteníjestsmysl:© Vsickni,dobříizlí,
vstaneme a zlí spolu s dobrými obživnou S
tělem svojím spojeni budouce a na věky od
nich se neodloučíce. Ale nevšickní proměnění
budeme, má čtení to dále a slovem promě
niti značí slavné a blažené proměnění, totiž
oslavení a učí, že se proměny té blahé a 0
slavy věčné jenom dobrým dostane. Čtení
toho latinského více osvědčeno jest čtení řecké,
jenž jest dvojí. Jedno zní: Vsichni sice anebpouze© Všickntnezesneme,alevšickníproměněníbudeme.© ZesnoutiznačíumřítiaPavel
učí obecenstvím nějakým sám se v čas bu
doucího vzkřísení počítaje, že všťekní neumrou,
všickni zesnulými nebudou aniž ve hrobech
spáti budou, když Pán k soudu přijde; že
však všickno zlí i dobří proměnění budou, po
něvadž také zlým dostanou se těla nesmr
telná a neporušitedlná ač ovšem neoslavená
a neojasněná. Při těch, jenž za příchodu Páně
k soudu na živě budou, ta proměna, kterou
podstoupí, bude jim místo smrti, ješto tehdá
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zbudou porušitedlnosti těla a v samém v ú
strety Pánu vzchytu 1. Thes. 4, 16. na kra
tičkou dobu smrt podniknou, setlelosti a prá
chnivělosti ve hrobě nepoznavše, jak Aug.
M. B. 20, 20. učí. Čtení řecké toho nejvíce
rozšířené spoléhá na nejstarším a nejslavněj
ším rkp. B., s nimž DEJK shodují se.
Jiné čtení řecké, jenž v rkp. AČ. nalezá se,
zní: Wšickni sice zesneme, ale nevšickní pro
měnění budeme. Všickni umřeme ale nevši
ckni oslavenéhoproměněníúčastni budou. Čtení
to jak viděti ve druhém díle svém srovnává
se se čtením Vulgáty a se smyslem jejím,
kladouc závaží na to, že jenom blažencům se
proměny dostane; v části prvější se snísro
vnává aspoň ve smyslu,ani i Vulgáta slovem
všickni vstanvu namítá, že vštckní zesnou Či
umrou, jak to čtení řecké nese. Samo pak
to vzkřísení stane se pojednou a znedojípky
a v okamžení, ku poslední troubě, poslednímu
troubení. Posledním troubením míní poslední
zvukot trouby, an i jiné udalosti při zvuku
trouby se díti budou, jak 1. Thes. 4, 15.
příchod Páně, Mt. 24, 31. shromáždění vý
volenců. O troubě té pěje církev: Trouba
B. po vůkolí divným hlasem na mrtvoly:
Vstaňte k soudu zahlaholí. Sv. Jeronym praví,
že vezdy slýchá troubu tu zníti a napomíná,
aby nám v uších při každé příležitosti zvu
čela. Mohli bychom troubením rozuměti pro
volání, velení, příkaz a míti ten výraz za
obrazné a tropické mluvení vzaté z Ex. 19,
16. ode trouby, jenž se rozléhala při dání
zákona na Sinaji; leč poněvadž Pavel při
dává nebo zavzní trouba či dle t. Ť. nebo
troubiti se bude či zatroubí se, tedy sluší
mysliti na nějaký troubě podobný zvukot.
K tomu pak zvuku poslednímu vsťanoumrtví
neporušitedlní a my proměnění budeme. My,
vece ap., a rozumí ty, jenž tenkráte ještě
na živě budou, k nimžto se Pavel tuto po
čítá osobu obecnou na se bera a v ty časy
poslední myslí svou se přenášeje; ač ovšem
se za časů Pavlových to díti mohlo a svatý
apoštol celým srdcem té slávy Kristovy do
jíti sobě žádal. Ze pak proménění to státi
se musí, doličuje apoštol ještě jednou z toho,
že svrchovaně a neodbytně potřebno a nutno
jest, a že musí toto porušitelné t. j. tělo
obléci neporušitedlnost a smrtedlné to obléci
nesmrtelnost. Nebo by jinak nemohlo věčné
slávy okoušeti. Mluví o vzkřísení dobrých
především, ač v tom i vzkřísení zlých zahr
nuje. An dí čoto porušitedlné jako na své
tělo ukazujíc, tudy patrno, žetoto tělo vstane
aniž pak jiné místo něho stvořeno bude. Při
tom blaženém stavě, jenž druhdy nastane,
Pavel déle myšlením potrvává ano docela se
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v něj ponořiv přeplývá radostným a vítězi
vým pocitem, jemuž nyní volného průchodu
propůjčuje. Dí: Když pak smrtelné toto
obleče nesmrtelnost či jak t. ř. klade: Kuyž
pak porušitedlné toto obleče meporušitedlnost
a smrtelné toto oblečenesmrtelnost, tehdá stanesepsanévpísměslovo:© Pohlcenajestsmrt
ve vítězství. Slova vzata z Jes. 25, 8. a po
dle hebrejského textu svobodně ode Pavla
vyložena. Slovo toli jest co výrok či výpo
věď 1. Mace. 7, 16. Fohlcení jest zničení,
zkažení a zmaření, tak že smrt dosud vládu
vedší nade stvořenstvem se vstáním mrtvých
dokona přestane. Pohlcena jest smrt ve vé
tězství, t. j. tak že vítězství nad ní se do
sáhne, že docela přemožena bude; značí slova
ve vítězství či k vítězství výsledek. Zosob
ňuje se smrt co nějaká nepřátelská mocnost,
která mimo vůli a vinu pozdějších Adamovců
na ně přirazila a veškeren život pohlcovala.
Nyní ta všepohlcovka sama pohlcena bude
a ta vševítězitelka vítězstvím věčným bude
přemožena, když poslední dílo spásy, vzkří
sení, se vykoná a církev potýkací s vítězo
slavnou v jednotu splyne. Ještě jiných míst
z písma pro svůj vítězopěv Pavel si vypůj
čuje, an dí v přeradosti a jásotu: Kdejest,
smrti, vítězství tvé? [Kdejest, smrti, osten tvůj?
Vzata jsou slova z Os. 18, 14., ale apoštol
jich co svojich užívá, pocity své slovy Sta
rého Zákona vynášeje a slova ta dle své
potřeby měně. Představuje Pavel smrt co
šelnu nějakou se smrtícím ostnem, jaký má

„na př. štír a Co vojína, jenž dosud vítězství
dobýval, ano co krále neb královou, která
má říši vítězstvím došlou a vítězstvím trva
jící. Osten jest osten, jímž smrt usmrcuje;
nedobře někteří o ostnu mluvili, jímž smrt
se probuzuje. Mluvil Pavel 0 zničení smrti
skrze Krista ve všeobecném vzkřesu a v
oslavě vyvolenců. Tuto na konci rozjímání
toho vítězství volá u vítězoslávě: Kdež jest,
smrti, vítězství tvé, kdež osten tvůj? Dvojí
otázka kde jest, smrti atd. dává řečizvláštní
důraz. V ř. t. otázky ty opačným pořádkem
na sebe následují kde, smrtí, osten tvůj?
kde, smrti, vítězství tvé? což větší sílu řeči
přičinuje a větu onu, že zničena jest smrt,
v Jasném a živém světle klade. Tudy ne
jeden světec a nejedna světice umírati ma
jíc slov těch užívali a vítězství nad smrtí v
samé smrti opěvovali.

Leč Pavel k závěrce ještě ukazuje, na
čem ona jistota vítězství spoléhá. Dí: Osten
smrti hříchjest, síla pak hřícha zákon; Bohu
pak díky, jenž nám dal vítězství |skrze Pána
našeho Jesu Krista. Ostnem smrti jest hřích,
poněvadž hříchem vešla. sinrt na svět nejsouc
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leč pokutou za hřích a ustavičnou jeho pří
činou R. 5, 12.; hříchem se tu rozumí i
hřích skutkový i hřích rodový a ta střepě
lost k zlému člověku vrozená. Silou hřícha
zove se Zákon Starý a vůbec každý zákon,
jelikož předpisy a veleními svými hříšnou
náklonnost vzbouzí a žádostivost dráždí, ja
kož i vědomí hříchu hlouběji v mysl lidskou
vtlačuje. Tuto stránku člověčenstva temnou
apoštol vykládavě vystavuje; stránku ale
světlou, vítězství lidstva nad hříchem a smrtí
vynáší spůsobem děkopísně, an dí: Bohu
pak díky, jeně nám dal vítězství skrze Pána
našeho Jesu Krista. An Kristus hlava a
dárce života Act. 3, 15. zvítězil, tedy 1 my
údové jeho jsme v něm vítězi stali se a na
máhání naše, jímž si vítězství Kristovo osvo
jiti dychtíme, nemůž býti marným (v. 58.).
Sebe menší dílo v Pánu učiněné, sebe menší
strast pro Pána podniknutá jeví a rozmno
žuje vítězství Kristovo. R, t. čte, jenž dává
vítězství; obojím čtením, an nedí dd, jistota
vítězství se vyličuje. Podobně díky činíRom.
T, 25. Dovodí: Ješto smrt hříchem usmr
cuje R. 5, 12., hřích pak zákonem mocňuje
se Rom. €, %. n., jisto, že nám Bůh vítěz
ství nad smrtí dává skrze Jesu Krista. Kri
stus totiž smrtí svou hřích shladil a du
chem svým moc zákona ke hříchu dráž
divou a pudivou zlomil. Ve dvou větách
těchto soujem celého evangelia se zahrnuje.
Poněvadž ale vítězství to nad hříchem a
smrtí od spolupůsobení našeho závisí, tudy
apoštol přidává napomenutíkonečné: Proťož,
bratří moji milí, stáli buďte a nepohnutní,
rozhojňujíce se v díle Páně vezdy. Napomí
nání své ulahodňuje a umocňuje pěstěným
přimlouváním: Bratří moji milí. Slovem ne
pohnutňí se stálost zvýšuje a vytýká se ne
svoditelnost jich odepopíračů nauky ovzkřesu

Hlava

Napomíná 1—4. ku pečlivostí o chudé; pří
slibuje k nim přýjíi 5—12. Timothea
poroučeje a o Apollovt zprávu dávaje.
Znova je k stálosti vzbuzuje 13. 14. a
vyslance jejich jim poroučí 19—18. Ko
nečně všechněch pozdraviv 19—2Í1. list
zavírá 22—24.

1. (Co sbírek na svaté, jak jsem
nařídil církvem galatským, tak i vy u
čiňte. 2. Prvního dne v týdni každý
z vás u sebe odkládej schovávaje co se
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zvláště a vůbec ode všelikých pokušení. K
tomu zápornému požadku přidává apoštol
ještě kladný stupnovaným spůsobem dálě
pravě: rozhojňujíce se v díle Páně vezdy.
Dilem Páně jest dílo ode Pána velené a po

ručené a obsahuje hromadně a sběrně v sobě
všelikádíla, podnikání, namáhání, snášení a
vykonávání, jež víra křesťanská předpisuje.
Velí pak apoštol, ne ledabylo si v tom po
čínati, nébrž rozhojňovati se, oplývati, vše
lijak dle vší svojí síly se namáhati, a sice
vezdy netoliko dnes a zítra, nébrž. ustavičně.
Věrnost a lássa ku Pánu nebude se leda
bylým povinností vykonáváním obmezovati a
spokojovati, nébrž neobmezeně a bezohledně
s celou duší a se všemi mocnostmi se mu
odevzdá k věrné službě. Pohnutku k tako
vému snažnému sloužení a díla Páně vyko
návání béře od jistého, jehož se tu nalíti
můžeme úspěchu: věďouce, dí, že úsilí vaše
není marno v Pánu. Marno, jeéšitno, da
remno, neprospěšno by bylo, kdybyste se
vítězství nemohli nadáti a kdyby žádného z
mrtvých vstání nebylo, poněvadž by žádné
záplaty a odměny se vám zato veškero sna
žení vaše nedostávalo; nyní ale jisto jest,
že konečně všeliká námaha vaše druhdy po
vzkřísení korunována bude. Slovo v Pánu
patří k celé věté a tedy i k slovu úsilí; leč
především se pojí S nejbližším slovem ne
bude marno. Úsilí v Pánu, t. j. ve službě
Páně vykonávané nesplyne jim nadarmo, v
Fánu marným nebudouc, ješto v Fúnu vzkří
sení a věčná sláva spoléhá a v něm co pra
meni se nalezá (v. 11—19.). Tím se i zá
služnost snah a námah lidských doličuje.
Avšak apoštol netoliko vůbec a vesměs k
věrnému v díle Páně pracování napomíná,
nébrž také některé zvláštní napomínky při
čiňuje v násl.

XVI.

mu dobře hodí, aby ne, když přijdu,
teprv se sbírky dály. 3. Když pak při
budu, kteréž schválíte, skrze listy ty
pošlu, aby donesli dar váš do Jerusa

léma; 4. pakli hodno bude, abych i já
šel, se mnou půjdou. 5. Přijdu pak k
vám, když Macedonii projdu; nebo Ma
cedonii prochodím. 6. U vás ale snad
pobudu aneb i přezimuji, abyste vy mne
doprovodili, kamkoli půjdu. 7%.Nechci

zajisté vás nyní mimochodem uzříti,
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nebo naději se některý čas pobyti u
vás, Pán-li dopustí. 8. Ostanu pak v
Efesu až do letnic. 9. Nebo dvéře „se
mně otevřely veliké a zjevné a protiv
níků mnoho.

Z toho jak Pavel tuto si Vede v pře
cházení od obecného napomenutí 15, 58. ke
zvláštnímu o sbírkách pro chudé, souditi lze,
že Korinťané o sbírání almužny pro chudév
Jerusalémě na něho některou otázku vznesli,
přede vším o spůsobu, jakby se sbírka ta
ková zaříditi dala. Byl na se úkol sbírání
takových peněžitých podpor Gal. 2, 10.
přijal, a podle toho bezmála v listu ztra
ceném o takovou sbírku žádal a jak z 2.
Cor. 8, 10. vysvítá, Korinťany k tomu velmi
náchylny shledal. Apoštol mluví toliko vůbec
o sbírkách na svaté t. j. na křesťany, ale
rozumí se samovidně a Korinťané dobře vě
děli, že svatými těmi slyší se chudí křesťané
Jerusalémští Rom. 15, 20. Jerusalémané 0
chudli mezi jinými příčinami také tou, že
mezi nimi dříveobecenství majetství zavedeno
bylo, ode kterého ale již odstoupili byli,jak
patrno ze slov R.15,20.,kdež mluví o chudých
mezi svatými v Jerusalémě a tím namítá, že
ovšem někteří chudí byli, jiní ale zámožni
ostávali. "Ta chudoba, účastenství, jež zbuzo
vala mateřská ta církev u celého křesťanstva,
úloha Gal. 2, 10. přejatá a veliká a obě
tovná láska, jížto se Pavel neslk lidu svému,
přiměla jej k tomu, aby všelikou snahou pe
čoval o podporování chudých oněch nic ne
dbaje na překážky a na nebezpečí spojená s
osobným peněžité pomoci oddáváním. Ná
ředbu, o níž tu mluví, dalcírkvem Galatským
buď za své tam přítomnosti Act. 18,23. buď
listem aneb některým poslem ji naporučil; v
v listu ke Galatům se o ní zmínka neděje.
Ostatně Pavel příklad Galatů Korinťanům,
příklad Korintanů Macedonům, a příklad Ma
cedonů Rímanům předkládá 2. Cor. 9, 2.
Rom. 15, 26., což netoliko nám představuje,
jak velikou mocnost do sebe má příklad,
nébrž také jak velice Pavel vespolnost a vzá
jemnost mezi církvemi pěstoval a jak apo
štol k jednotě i v životě a obyčejech pro
hlídal. Podle nařízení dotčeného měl kažďý
v první den týhodne u sebe odložiti co se hodi,
aby ne když přijdu, sbírky se staly, nébržjiž
pohotově připraveny byly. První den jest ne
děle a velí, aby toho dne pro uctění ho a
pro upamatování dobrodiní toho dne lidstvu
propůjčených u sebe doma každý odkládal co
se mu hodí, co se mu štěstím namane, čeho
se mu šťastnou nábodou dostane, jak ř. sl.
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svodoreu znamená; Vulgáta zdá se četlá
eúdox1, ana klade guod ei bene placuerit, ač
i u sebevecezud čavré ve svém domě, doma;
nemluví o veřejné schůzi, jak se některým
vykladačům vidělo, kteří slovo u sebe brali
m. ozvědště a o veřejném ukládání při schů
zech církevných vykládali. Má pak ukládati
tak, aby schovával a schováváním tím nějaká
hromada a poklad nějaký povstal, jak slovem
thesaurisans Oyoavoičev naskýtá. Sbírku chce
míti Pavel potud botovu, aby každý nápotom
jen svůj úklad či uloženou hromadu svou od
dati mohl. Tím docíliti hodlá P. dílem ury
chlení sbírky, dílem rozhojnění arozmnožení
almužny. Toli velí o uspořádání sbírky. O
přeslání jí do Jerusaléma ale vece: Když
přibudu, kteréž schválíte, skrze listy ty pošlu,
aby donesli dar váš do Jerusaléma. Dává jim
na vůli, aby mohli z prostředku svého vyvo
liti, které by chtěli; těm on chce listy po
ručovací doručiti. Viděti jak lehko se pro
půjčoval Pavel k napsání listu a jak bez
mála mnoho jich napsal a jak mnoho jich
ke ztrátě přišlo. Z poručovacích listů ta
kových jedin k Filemonovi nás došel a za
chován byl jenom tím, že se věci v něm ob
sažené také celé církve Filem. 2. týkaly.
Slova skrze listy musejí se táhnouti k ná
sledujícím slovům, jak 1 v českém přeložení
1406 Kterých zkusíte, ty pošli s listy, a P. je
klade z předu, poněvadž již na mysli spolu
měl, že snad sám tam půjde. Starší vykla
datelé slova ta vázají s předešlými, leč nač
by byl Pavel se své strany posílal, kdyby
listy schvalovací byly od Korinťanů pochá
zely? Nikolivěk; Korinťané měli voliti ode
vzdatele a doručitele, avšak Pavel co původce
sbírek listy i doručitelé posílá. Jestli i sám
má odevzdati sbírku tu, to, vece, závisí od
velikosti a hojnosti sbírky: Bude-li hodno,
abych 1 já šel, se mnou půjdou. Tak mluví,
ne snad pro jistotu odevzdání, nébrž poněvadž
neslušno se mu zdálo s balatkou nějakou do
Jerusaléma osobně putovati. Spolu v tom
ležela pohnutka, aby sbírky ty hojny a vý
datny byly. Skutečně sbírka tak hojně vy
padla, že apoštol spolu s posly do Jerusa
léma vydati se mohl, Act. 19, 21. Sám ale
a jedin nechtěl ji odevzdati, aby všelikému
stínu zlého důmnění se vyhnul.

Byl se mimochodem v. 3. zmínil osvém
k nim přibytí; nyní místněji se o něm otvírá
a zevrubněji je určuje. Přijdu k vám, když
Macedomi projdu; u vás pak pobudu a snad
aneb t přezimuji, abyste vy doprovodili mne,
kamkoli seodeberu. Podle 2. Cor. 1, 15. hodlal
apoštol z Efesu bezprostředně do Korintu

-se podati a odtad teprv do Macedonie se.
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odebrati. Leč záměr ten proměnil Pavel a
chtěl skrze Macedonii se do Korintu dostati
bezmála, aby v Korintu déle poostati mohl,
jak i předevzal u nich zimovati ; leč dokládá
asnad, na um dávaje možnost, že by snad 1
tento plán cesty své proměniti musel, avšak
tím je o své k nim lásce ubezpečuje. Šku
tečně pak Act. 20, 1. 2. skrze Macedonlii do
Korintu přišel, jak i z druhého ku Korinta
nům listu vysvítá 2. Cor. 2, 13. 8, 1. 9, 2.
1. 12, 14. 13, 1. a zůstal v Korintu po tři
měsíce Act. 20, 2. Slovo vy ve větě: abyste
vy mne vyprovodili má důraz, ješto kdyby
jinde zůstal, jiná obec by jej doprovodila; v
tom spolu k nim lásku svou vyjevuje spů
sobem docela nehledaným. Nechtěl pak Ko
rintem do Macedonie, poněvadž nechtěl jich
nyní mimochodem spatřiti, nebo, vece, nadějt
se u vás déle pobyti; leč jenom jestiř Fán,
Kristus, v jehož službách se nalezám, to při
pustí. Ze slov těch nehodlám vás nyní mimo
chodem spatřití odvětují někteří vykladatelé,
že Pavel již před vyhotovením listu našeho
dvakráte v Korintu byl; leč tu by byl musel
přidati opět aneb jiné slovce, kdybychom na
jisto měli o takové jeho návštěvě druhé sou
diti. Ještě udává Pavel, jak dlouho v Efesu
se zdrží a spolu příčinu toho se tam zdržo
vání: Ostanu v Efesu až do letnic; nebo
dvéře se mně odevřely vehké a zjevné a proti
vnéků mnoho. Dvéře značí tuto příležitost ku
pracování a působení Col. 4, 3. Dvéře ty
praví býti veliky, čímž objem a obstih, a zjevny
jak Vulgáta čte, či mocny jak t. ř. má, čímž
vliv působení se mu naskytlého vyličuje. M.
čveoyňs četla Vulge. dvaoyns bezmála, poněvadž
slovo mocný nezdálo se hoditi ke slovu dvéře.
Ještě ale také jej zdržovali protřvněci, jichž
mnoho bylo, a jimž odolávati a jejichž úsilí
porážeti a ničiti potřebí bylo. List náš vy
hotoven nedlouho před velikonocí téhož leta
57. a tudy Pavlovi již do letnic dlouho v
Efesu trvati nebylo, přece se však naděje
velikých úspěchů předvídaje, jak mnoho po
meškání jeho tamnější církev Boží ukřepí a
upevní, Přechází nyní na Timothea a A
polla.

10. Přijde-li Timotheus, hleďtež, aby
beze strachu byl u vás, nebo dílo Páně
dělá jakož 1 já. 11. Nikdo tedy jím ne
pohrdej! Doprovoďte pak jej v pokoji,
aby přišel ke mně, nebo ho očekávám
s bratry. 12. Ohledem Apolla bratra
vám známo činím, že jsem velmi při
mlouval jemu, aby došel k vám s bra
try; a zhola nebylo vůle, aby nyní při

Svaty Pavel
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šel; přijde ale, když uprázní se. 13.
Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě po
čínejte a posilujte se, 14. všechny věci
vaše v lásce se dějte. 15. Žádám pak
vás, bratří: Znáte dům Stefanův a For
tunatův a Achalkův, že jsou prvotinami
Achaje a ve službu svatých oddali sebe,
16. abyste i vy podřídili se takovým a
každému, kdo spolupůsobí a se namáhá.
17. Raduji se pak přítomnosti Stefana
a Fortunata a Achaika, poněvadž ne
dostatek váš oni nahradili; 18, občer
stvili zajisté 1 ducha mého i vašeho, U
znávejtež tedy takového.

O Timotheovi již výše 4, 17. všelikou
chválu povídal; nyní znova jim ho poroučí,
aby jej 1 vlídně přijali i laskavě propustili.
Cestoval Timotheus skrze Macedonii Act.
19, 22. a později teprv měl do Korintu při
byti. Dí přišel-lt by, nedí když přijde, po
něvadž si představuje příchod Timotheův co
závislý od okolností a tudy podmínečně o
něm mluví. Dí: aby bezstrachým byl u vás,
kladně, což více jest, než kdyby byl pravil
záporně aby nebyl ve strachu u vás. Velí,
aby se k němu tak chovali, aby bez ostychu
sobě u nich vésti mohl. Byl Timotheus, zdá
se, nějak ostýchavé a bázlivé povahy 2. Tim.
1, 6. a apoštol chce, aby nějakým zpupným
se k němu Korinfanů chováním nebyl zastra
šen a neupouštěl od náředeb, jež dle velení
Pavlova v Korintě uvésti měl; tím více bylo
se toho báti, poněvadž Timotheus ještě mlad
byl. 1. Tim. 4, 12. Příčinu toho ku Timo
theovi s úctou se chování udává nebo Páně
dílo dělá jak i já; z čeho patrno, že všeli
jak vážnost svou na Timothea přenáší. Dílo
Páně jest dílo pro Pána podjaté a ode Pána
uložené 15, 58. Poněvadž pak dílo P. dělá,
k tomu oddán a posvěcen byv, tedy nikdo
jim nepohrdej pro ostýchavost a mláď jeho,
jakoby nezasluhovaly náředby jeho poslu
šenství, proto že od něho, osoby mladé a
ostýchavé pocházejí a že neumí sobě páno
vitě vésti a proti pánovitosti vaší stejně vy
stupovati a se roztahovati. Ale netoliko při
jměte, nébrž i propusťte jej od sebe se vší
láskou a ochotou. Doprovoďte jej pak v po
kojí, bez roztržitosti a různice s ním, ve vší
Svornosti a v ochotě vším dobrem jej opa
tříce, aby přišel a přijíti mohl ke mně na
zpět, dále cestu konati nemaje a sice s dra
try; tedy mimo Erasta Act. 19, 22. šlo S
Timotheem ještě několik od Pavla vyslanců

1)
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Mohli ale říci Korinfané: Proč místo
mladého Timothea raději výmluvného adospě
lého Apolla Act. 18, 24. jim neposlal? Aneb
snad v listu, což podobněji, sami Korintané
žádali, aby jim Apollo poslán byl. I vece ap.:
Ohledem Apolla bratra oznamuji vám, žejsem
mnoho mu přimlouval, aby došel k vám s
bratry a zhola nebylo vůle nyní přijíti, přijde
ale, když uprázní se. Nesešlo mnou, vece
Pavel, že Apollo zůstal v Efesu, an já jsem
všelijak o to dbal, aby se k vám vydal s
bratry t. j. s Korinfany, kteří ku Pavlovi s
listem došli v. 17., se Stefanem, Fortunatem
a Achaikem. Ale nebylo zhola vůle, vůle se
zhola nedostávalo, ovšem se strany Apollovy,
jenž bezmála proto váhal a zdráhal se tam
nyní vydati, aby stranictví tím více se nepo
pouzelo. Avšak později, vece ap., když u
prázní se a čas příhodný uvidí, přijde k vám,
z čehož vidíte, že si vás v lehkost nevzal,
nébrž jen důležité příčiny jej od přibytí k
vám zdržují.

Leč při Apollovi tanula apoštolu na
mysli ta různice, ve které se Korintané také
za příčinou, ač bez viny, Apolla vydávali,
hlavou strany jedné jej činíce. [I vidělo se
mu potřebno znova přidati nějaké o tom na
pomenutí, ješto tím straněním nemalé ne
bezpečí pro víru a lásku zabíhalo. Tudy
bezspoječně napomenutí přidává: Bděte,stůjte
u víře, mužujte, silni buďte, silujte. Bdíti
třeba při nebezpečích jako hlásný a pověžný
na hlásce a věži a spolu ku prostředkům
prohlédati, jimiž by nebezpečí se odstraniti
dalo. Nebezpečí pro víru a život ve vlastní
žádostivosti, v pohanství a rozkošech a jiná
a Jiná se vyskýtají; tuto ale před jinými,
jak praveno, má na mysli různice a sváry
stranictvím zbuzované. Bděním se připra
vuje a umožňuje pevnost a nepodvratnost u
víře, k níž napomíná slovy stůjte pevně u víře.
Ješto ale pevnost u víře při těch nebezpe
čích nemožna jest bez půtky a bojů, tudy
přidává mužujte či mužně sobě veďte a kře
pujte, křepkými a nelínými buďte. Ale však
i k lásce prohlídejte a všechny věcí vaše v
lásce se dějte; nebo zanedbáváním lásky vze
šly ony strany a různice a jenom láska co
vazba dokonalosti Col. 3, 14. a co kořen a
zdroj všeho dobra mohla rány ony uléčiti.

Od toho napomínání přechází opět ko
sobnostem a nejdříve odporoučí Korinftanům
vlastní jejich vyslance, kteříž mu list jejich
doručili. Zádámvás, bratří! znáte dům Ste
fanův a Fortunatův a Achatkův. Těmi slovy
sl protírá cestu k následujícím napomínáním.
R. t. vypouští dvě poslední jména, jediného
ptefana uváděje, který zdá se nemalé pří
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koří utrpěl od některé z těch tří stran v Ko
rintě, jenž po Pavlovi nestály 1,36. Fortunat
jest bezmála táž osoba, jíž dotýká sv. Kle
ment v listu 1. Kor. 59.; počítán byl mezi
TOučeníků. Patřil-li on a Achaikus k rodině
Stefanově co syn, svak aneb jinak, ovšem
určiti nelze. Dvojí pak zásluhu přivádí k
jejich odporučení; nejprv že prvotinami jsou
Acháje, že nejdříve totiž ke Kristu mezi Ko
rinfany se přihlásil srv. Rom. 15, 6. a na
potom že se zřídili či vydali ve službu svatým
sami t. j. ve službu křesťanům, hostinsky se
ku příchozím křesťanům majíce, nemocným
posluhujíce, chudým se propůjčujíce, posel
ství na se přijímajíce atd. Nemluví o něja
kém církevním jich úřadě, nébrž o laskavém
se ve službu křesťanů propůjčování, ač ovšem
zdá se z následujícího slova, jímž velí podří
diti se jim, veliká vážnost jejich u křesťanů
vysvítá. Dí: Abyste 1 vy podřídili se takovým
a každému, kdož spolupůsobí a se namáhá či
trudí. Vece % vy a hledí k službě jejich:
jakož oni se k službě propůjčují křesťanům,
tak ? vy vzájemně a odměnně se jim propůj
čujte podřizujíce se radám jejich, vážnost k
nim chovajíce, jim při službách lásky pomá
hajíce; snad Stefanus zastával úřad diakona
a tudy oprávněn byl v některých věcech po
slušenství od nich vymáhati. Leč netoliko
k Stefanovi, nébrž ku každému, kdo s ním
spolupůsobé v evangeliu, kdo jak on a rodina
jeho se propůjčuje křesťanům a trudí a na
máhá se při tom, všelikou píli v službě té
přikládaje, mají se šetrně a poslušně míti.
Ještě přičiňuje k lepšímu a dálejšímu poru
čení mužů dotčených: Radují se přítomnosti
Stefana a Fortunata a Achatka, ješto nedo
statek váš doplmilt. Donesli bezmála psaní
Korintanů ku Pavlovi a nyní list jeho ku
Korintanům odnésti hodlali. Nedostatek váš
dí doplnili, to, čeho se vámi nedostalo, ne
snad čo, co jste vy činiti měli, tak že by ně
jaké pokárání v tom leželo, nébrž nepřítom
nost vaší mně nahradili, nedostatek vaší ne
přítomnosti docelili. Vysvítá tento výklad
ze slov násl. nebo obdčerstvili ducha mého i
vašeho. Pavlovu mysl občerstvili a potěšili
přítomenstvím svojím a přinesenými z Ko
rintu vzkázáními a lásky a oddanosti ujiště
ními. Ale i vašeho ducha občerstvili, ješto
celou obec Korintskou zastoupali s Pavlem
sešedše se a s ním co dítky s otcem vnově
úvazy lásky upevňujíce. Nebylo to malou
útěchou Korintanům, že muži ti bezmála na
peníz svůj poselství ku Pavlovi tak šťastně
odbyli. Méně vhodně jiní táhnou to ku vzka
zování Korintanům ode Pavla lásky, kteréž
poslové ti Korinťanům donésti měli; vadí
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tomu výkladu, že občerstvení oboje, i Pavla
1 Korinťanů se týkající, jedním časem se díti
muselo podle slov apoštolových. i velí: U
znávejte takové lidi, poznejte je co takové,
jenž takovou do sebe povahu mají a tako
vou obětovností se vám a křesťanské církvi

Přičinuje k tomu pozdravy rozličné s
přípisem vlastním:

19. Pozdravují vás církve Asijské.
Pozdravují vás v Pánu mnohokrát A
kvila a Priscilla s domácí svou církví,
u nichž i hospodou trvám. 20. Pozdra
vují vás všickni bratři; pozdravte sebe
vespolek políbením svatým. 21. Pozdra
vení mou rukou, Pavlovou. 22. Někdo-li
nemiluje Pána našeho Jesu Krista, buď
proklat, maranatha. 23. Milost Pána na
šeho Jesu Krista s vámi! 24. Láska
moje se všemi vámi v Kristu Ježíši.
Amen.

Pozdravovati jest, jak víme, všeho do
brého žádati; v Pánu, v Kristu, pozdravo
vati jest z toho srdce láskou naplněného jim
všeho věčného především dobra želati, aby
totiž v Pánu žili a tyli. R. 106,22.Aste značí
tuto krajiny obřežné v západní Maloasii, kdež
Efes ležel, také Mysii, Lydii, Karii Act. 2,
9. Akvila a Priscilla, jež Pavel jmenovitěu
vádí, Korinťanům dobře známi byli, poněvadž
sami za pobytu prvního Pavlova v Korintu
se tam zdržovali. Viz o nich R. 16, 3. n.
Act. 18, 2. Přešli oni nápotom z Korintu do
Efesu Act. 18, 18. 26. a tam také jak po
zději v Rímě (R. 16,3.) obydiísvého ku shro
mážděním posvátným půjčili. Slova u nichž
hospodou lrvám nečtou seleč v rkp. DEFG.
a tudy pozdějším přípiskem se býti zdají,avšaknapravéhistoriizaloženým.| Vštckní
bratři, totiž křesťané Efeští vás pozdravují.
Ještě velí, aby list přečetše a pozdravenípři
javše sami se vespolek svatým polibením po
zdravilů. R. 16, 16. 2. Cor. 13, 12. 1. Thes.
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5, 26. Políbení jest oznak lásky; dí svatým
políbením, ješto se jím láska nevyjevovala
přirozená, nébrž raději křesťanská v Kristu
láska a přivinulost zapečeťovala. Stávalo se
to tiše a místo slov právě to políbení zastá
valo. Cst. ap. 8, 11, 4. Pozdravení tato na
psal Pavel vlastní rukou, ostatní diktovav;
vlastním tím přípisem chtěl 2. Thess. 2, 2.
3, 21. pojistiti pravost a přesnost listu toho.
An ale psal, tanuly mu jako mimovolně na
mysli různice, nedověcnosti a vady církve Ko
rintské; i přidává: Někdo-li nemiluje Pána
našeho Jesu Krista, proklat buď, maranatha !
Nemiluje Pána z křesťanův, k nimž tu je
dině zří, kdož ve víře není stálý, víry skutky
Deprojevuje a různicemi, sváry a nesvornost
mi, což tu přede vším na mysli má, církev
pohoršuje. O anathemě či prokletí viz 12,
3. a Rom. 9, 3. Kletba samozřejmě jenom
dotud je stěžuje, dokad se na pokánínedají.
Jako blesk nějaký řeč ta Pavlova strohá vzplá
polala právě mezi samými blaháními. Pro
zvětšení váhy přidává syrická slova mara
natha, což značí Pán náš přicházéneb přijde
totiž k soudu a ku vzetí pomsty nad těmi,
kteří ho nemilují aniž sobě usmysliti v tom
chtějíce. Cizozvuk slova toho zvyšuje hrůzu;
bezmála znali slovo to křesťané vůbec aneb
dokonce bylo slovo to heslem, po němž se
poznávali. Obyčejem svojím zavírá list slovy:
Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi. O
tom viz Rom. 10, 20. 24. Leč an již zavírá
list, připadá mu na um ta přísnost, se kterou
tytýž v listu sobě počínal; i vidí se nucena
jim vyznati lásku svou, an dí: Láska moje
se všémí vámi v Kristu Ježíši. Amen. Dí v
Kristu J., ješto Kristus jest celým oborem
života jeho, v něm také miluje, pro něho mi
luje a duchem Kristovým, jinakým než svět,
miluje. Tudy láska jeho nic nemá do sebe
smyslného, tělesného a náruživého, nébrž du

| chova a ušlechtila jest, ač ovšem vroucna.
Vzdálen jsa místem, vece Zlatoúst, od dítek
svojich, rozestírá, by důtky jeho nelásce ně
jaké nepřipisovali, pln lásky po nich náručí a
ujišťuje je o své lásce. Podle toho i my učme
se milovati Pána, jenž nás dříve miloval.

pos
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List II. ku Korinťanům.

I. Napsav Pavel list první a doručiv jej
vyslanstvu Korintskému pozůstal ještě po ně
který Čas v Efesu, avšak v úmyslu maje, do
Macedonie a do Achaje, ovšem tedy také do
Korintu se podati Act. 19, 21. 1. Cor. 16,
o. násl. V Efesu hodlal do letnic ostati 1.
Cor. 16, 8. soudě, že v těch krajinách pří
tomnost jeho potřebna jest a spolu návěští
očekávaje, jak Korinťané list jeho prvý na
mnoze přísný ano strohý přijali. Dříve než
list první napsal, vyslalTimothea a Erasta s
poselstvími k rozličným církvem poručiv, by
skrze Macedonii cestu konali Act. 19, 22.1.
Cor. 16, 10. n. 4,.17. a aby Timotheus ido
Korintu se ubrav věci některé podle zprávy
Pavlem udané zařídil. Předpokládal, že Ti
motheus do Korintu přibude, 1. Cor. 16, 10.
když Korinťané list*nyní prvním pokládaný
byli obdrželi a že tudy nějakou vědomost 0
stavu církve Korintské a o vlivu tím prvním
listem na ně učiněném jemu přinese. Ale
zdali Timotheus do Korintu se skutečně 0
debral? Vidíme jej při spisování druhého
listu býti u Pavla 2. Cor. 1, 1., ale o návě
štích jím Pavlovi přinesených v celém listu
druhém zmínky neděje se. A tudy se neje
dněm vidělo, že Timotheus ani Korintu ne
došel, nébrž z Macedonie se vrátil tam dé
leji, než Pavel předpoložil, se pozdržeti musev.
Ale podle prvního listu 1. Cor. 4, 17. Ti
motheus se na jisto do Korintu posílá, aniž
práva máme pokládati, že Timotheus toho ve
lení Pavlova neprovedl aneb že jej Pavel
spíše, než do Korintu přibyti mohl, nazpět k
sobě povolal. Nebo kdyby to poslední bylo,
musel by Pavel toho aspoň poněkud v listu
druhém dotknouti, proč Timotheus nepřibyl
do Korintu, an věděl, že by nepřátelé jeho
věc tu co nestálost byli jemu vytýkali. A
proto někteří drželi, že se odevzdavatelé prv
ního listu nějak opozdili a Timotheus ještě
před přinesením prvního listu Korint opu
stil. Jiní ale tomu náhledu průchod dávají,
že ovšem Timotheus přišel do Korintu po

doručení od poslů Korinfanům prvního listu
a že později ku Pavlovi se vrátiv mu zprávu
dal, jaký účinek vyvodil v myslechjejich list
onen první a strohý, že ale Pavel o nich
zmínku nečiní, poněvadž listten i od samého
Timothea poslán jest. A ta domněnka i nám
se zdá nejpodobnějším náhledem býti,aniž se
potřebí ohlédati na námitku, jakoby 2. Cor.
12, 17. 18. byl Pavel o tom Timothea při
bytí do Korintu zmíniti musel.

Leč zpráva ta, kterou Pavlovi donesl Ti
motheus, nebyla mu velmi lahodna, anna za
čátku nepřátelé jeho v Korintu bezmála vrch
obdrželi na strohost listu 1. Cor. 3, 1.2.83.
4, 18—21.atd., na vychloubavost 2, 16. 14,
18. apoštola odkazujíce. Ale časem zdá se
převládla chladnější rozvaha v Korintěa když
nápotom Pavel dovědíti se něčeho místněj
šího chtěje Tita do Korintu poslal, změna
byla již veliká ve smýšlení Korinťanů na
stala, tak že Titus již S jinou a to s velepří
jemnou zprávou ku Pavlovi přibyti mohl, jak
veliký a spasitelný vliv list jeho prvý u Ko
rinťanů spůsobil 2. Cor. 2, 12. 7, 5. n.

Příčinou tedy ku poslání listu nynějšího
druhého ku Korinťanům, jejž Titus jim do
nésti měl, bylo návěští, jež týž Titus asnad
poněkud dříve i Timotheus Pavlovi přinesli,
jaká změna následkem dřívějšího listu mezi
Korintany se dála. Veliká část tamějších
křesťanů, jenž dříve proti Pavlovi stranili a
všelijak příkořími se jemu a stoupencům jeho
odměňovali, nyní sobě usmyslila, různice u
tuchaly, krvekalec vyobcován byl, mravové se
polepšili. Ale nechyběla stránka temná, an
nepřátelé jeho tím více hlav pozdvihovali a
jej z nestálosti, že přislíbiv k nim přijíti ne
došel a plány cesty svojí nejednou mění, vi
nili, nestálost tu i na nauku od něho před
nášenou potahujíce. Vinili ho dále z hrdosti
a pýchy, z příkrostia strohosti, avšak smělým
býti jej pravili v listech, ješto přítomen jsa
dosti ostýchavě sobě počíná 2. Cor. 10, 9.
n. Vinili jej, že některou část sebraných u
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nich almužen ke svým a stoupenců svojich
potřebám obrací 7, 2. 12, 16. Nad to se vy
skytli v Korintě někteří evangelistové čihla
satelé evangelia, jenž listy poručovací z Pa
lestýny od prvoapoštolů přinesli a lepším než
Pavel ode Krista poselstvím honosili se a
všelijak vážnost Pavla podrýti a jej o dů
věru církve Korintské připraviti usilovali.
Což tu činiti bylo? Tu přišlo ty lichépřed
sudky od zlomyslníků roztrušované z útrob
Korinfanů vykořeniti, je od nátisků vážnosti
těch palestýnských vetřelců oprostiti, je 0 u
přímé své k nim lásce přesvědčiti, a o všem,
co učinil a co ti nepřátelé na zlou stranu
brali, jim jistou a věrnou zprávu dáti. Pře
devším pak musel ukázati se pravým býti
apoštolem, an toho dokázav a vážnost svému
poselství apoštolskému zjednav všecko od
stranil, cokoli blahému působení jeho mezi
Korinftany v cestě bylo.

II. Z toho již plyne účel, pro který vydal
list náš. Musel přede vším hájiti apoštol
ského úřadu svého. Ale i jiné ohledy ještě
při svém druhém listu ku Korinťanům měl
na mysli. Se sv. Zlatoústem trojí záměr Pa
vlův v listu našem rozeznati můžeme. Psal
list ten, aby nejprvé ukázal, že mimo vůli
svou všelijak překážky utrpěv k nim přibyti
nemohl, jak to byl dříve obmýšlel. Druhé na
psal list ten druhý, aby těch potěšil, kteréž
v předešlém listě spasivým zármutkem byl
naplnil. Třetí pak a hlavitá příčina, jenž jej
ku psaní listu vzbuzovala, bylá potřeba apo
štolství svého proti nepřátelům hájiti.

| UL. Sám obsah také ve tři části se rozvr
huje, z nichž ve první výtky protivníků svojich
odráží 1—7. k., v druhé 8. 9. kk. o ustro
jení sbírky pro křesťany palestýnské jedná a
konečně ve třetí 10—13. apoštolství svého
vítězně hájí.
„„ „Máme-li místněji se v rozbírání těch tří
částí dáti, tedy počíná s blahopřáním,že opět
jednou slovo radostné k nim promluviti může,
an právě z velikého nebezpečí vynikl. Pro
jeviv důvěru, že v osudech jeho účastenství
berou, hájí proměnění cesty své stalého je
dině pro ušetření jich samých 1, 3.—2, 3.
Poněvadž ten který zavdav největší příčinu
ku pokárání napravil se, velí, aby jej se vší
láskou do církve přijali 2, 4—11. a mluvío
stavu mysli svojí v Troadě, Tam Tita nena
leznuv odebral se do Macedonie, kdež sním
sešel 8e; za vzaté od něho o Kor'ntské cír
kvi návěští vylévá se v díky Bohu, jenž mu
vitězství propůjčuje 2, 12—17. Korintané mu
Ješitnost a výchlubnost vyčítali; on tedy se
táhne k nim samým co výbornému odporu
čovacimu listu, jímž jej opatřil Bůh sám u
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činiv jej spůsobným a dovedným sluhou No
vého Zákona neskončeně vznešenějšího nad
Zákon Starý 9, 1—18. V povědomí úřadu
toho vznešeného také vznešeně a prostě sobě
vede, v něm rejdů a šmejdů žádných neuží
vaje a pravdu Boží bezobalně pronášeje, tak
že ovšem viny prost jest, pravda-li tu všem
patrna není 4, 1—15. Všady ku věcem vni
terným a ku podstatě jich prohlédaje málo
dbá o vněšné věci, všelijak jen Kristu soudci
budoucímu zalíbiti se hledě 4, 16.—5, 10.
Uvádí čtenářům k mysli vznešenost a veli
kost vykoupení Kristem zjednaného 5, 11—21.
Za tou příčinou snaží se dokonalým sluhou
Kristovým býti a výkupu onoho všelidi při
účastniti 6, 1—18. Při tom nejvíce ku Ko
rinftanům zřetel maje otvírá jim srdce, Vy
pisuje radost, již přibytím Tita v Macedonii
pocítil a těší se z toho, že Titus všechny po
chvaly jeho o Korinťtanech pronesené by
tedlnými a skutečnými býti nalezl 7, 1—16.

Druhá část jedná o sbírce. I hodlaje
Korinťany k bohatému almužnypropůjčování
vzbuditi, předkládá jim příklad Macedonů,
příklad Krista Pána pro nás ochudlého a
jejich vlastní hotovost a ochotnost předešlou.
On je byl v Macedonii pro sdílnost chválil;
očekává tedy, že se v tom hojnými ukáží a
vytýká blahodějné následky dobrotivosti a
štědrosti poroučeje spolu ty, jež k té sbírce
poslal, šetrnosti a lásce jejich kk. 8. 9.

Zbývala úloha dosti choulostivá, o níž v
části třetí jedná, hajiti důstojenství svého a
poštolského proti nářkům hrdopyšných juda
ických protivníků. Prosí, aby mu toho uspo
řili a povážili, že nijak sobě více, než sku
tečně jest, nepřisvojuje, jakož i ovšem nepři
jde na vlastní honosení-se, nébrž na to, co
Bůh o každém soudí 10,1.— 11, 2. Přistou
paje k vyčítání předností svojich omlouváse,
že to jen přinuceně činí, aby evangelium od
něho kázané neutrpělo úhony. I předkládá
již nezištnost svou, své trudy a strasti pro
evangelium podstoupené 11, 3—33., pak vi
dění a zjevení ode Pána propůjčená 12, 1—
14. K závěrce ubezpečuje Korinťany, že chlouba,
ta jeho jenom k jejich dobru směřujea prosí
jich tak chovati se, aby přísnosti užívati ne
musel 12, 14. — 13, 18.

Jak viděti jest list tento víceparanetické
ho než dogmatického obsahu; avšak všady pří
mluvy, výtky a omluvy svoje na nezvratných
zásadách evangelia Kristova staví atudy nej
důležitějších nauk buď dotýká, buď 1 zevru
bněji se o nich rozšiřuje. Poslední se děje o
přednosti Nového Zákona nade Starým k. 3.;
prvnější častěji se vyskýtá, jak na př.o smí
ření Kristem zjednaném 5, 4—21.,o obecném
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soudu 5, 1—10., o apoštolské moci rozvazo
vací a zavazovací 10, 4. atd. Musí-li již za
tou příčinou list ten pro svou v té straně
bohatost vysoko ceněn býti, tím více se mu
síme řečnické sličnosti, síle a kráse jeho ob
divovati; jest to mistrovské dílo v ohledu
tomto. Žádný jiný list Pavlův se mu v tom
nevyrovná; v jiných horuje dialektika aneb
vrchuje hluboké se v pravdu křesťanskou
vhloubení, zde v listu našem vidíme samo
toký proud výmluvnosti jeho z bohatého a
velikého ducha a srdce jeho se vyřinovati.
Tak ale sobě počíná, tak při tom spůsob
mluvy svojí mění, tak rozličné — vždy ve
leslušné — podoby na se přijímá, že bysne
domníval se slova ta jednoho a téhož člo
věka býti. Nyní, vece Erasmus, cojasný pra
men znenáhla se prýští, nyní co bystřina ve
likým hřmotem se valí, mnohé věci sebou
porývaje ; nyní lahodně a pokojně šplouná,
nyní prostranně a pánovitě comohutný proud
v jezero takměř se rozprostranuje. Opět se
někdy ztrácí a jako pod zemí zaniká, někdy
podivným točením se vine, již ty, Již ony
břehy líbaje a zaběhnuv v zámezí opět
vratným tokem se vrací k sobě zpátky.
Kdyby obsah listu toho nebyl posváten a |
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list náš jménem nějakého klassika pohana
nás došel, nemohli by jistě filologové najíti
dosti slov pro pochvalu velikých krás a le
pot našeho listu, seřaděnímyšlének, jemnost
obratů, útlost a stráznivost mluvy by je 0
kouzlovala a k vynášení listu našeho podně
covala.

IV. Ptáme-li se, kde list náš napsán byl,
odpovídá nám list sám 2, 193. 7, 5. 8, 1.
9, 2., že se to dálo v Macedonii, kamž byl
Titus se vrátil, v Troadě darmo hledaný;
ve kterém se to městě stalo, ve Filipech-li,
jak udává pešito, rkp. B a jiníj
pisové, na jisto tvrditi nelze.

v k

Co se času
týká, můžeme zevrubněji určiti jej. Pavel
opustil po letnicech Efes 1. Cor. 10, 8. a
než z Maloasie do Macedonie přešel, v Troadé
dosti drahně pobyl I. 57. Uvážíme-li to
všechno, snadně se podáme domněnce, že
psán list náš asi ku podletí téhož léta 57.
Blížeji nelze a netřeba času určovati. O
pravosti listu našeho, abychom i toho ko
nečně dotkli, nebylo nejmenší nikdá pochyb
nosti, ješto neustálá řada svědectví jí po
tvrzuje a Euseb. h. e. 3, 25. jej mezi nepo
chybná písma staví.



Hlava I.

Pozdravení učiniv 1—2. díky vzdává Pavel
3—11., že jej Bůh z nebezpečí a svíze
lův v Ásů vychvátil a milostmi obohatil.
Nápotom 12—23. mluví o své do Ko
rintu předsevzaté cestě a udává příčinu,
proč tam nepřišel, výtky nestálosti se sebe
vybývaje.

1. Pavel apoštol Jesu Krista skrze
vůli Boží a Timotheus bratr církvi Boží,
jenž jest v Korintu se všemi svatými,
co jsou po celé Acháji. 2. Milost vám
a pokoj od Boha Otce našeho a Pána
Jesu Krista. 3. Blahoslaven Bůh a Otec
Pána našeho Jesu Krista, Otec milo
srdností a Bůh všeliké potěchy, 4. jenž
těší nás ve všelikém soužení našem, a
bychom mohli i my těšiti ty, co ve vše
likém nátisku jsou, potěšením, kterýmž
potěšování býváme i sami od Boha. 5.
Nebo jakož oplývají útrapy Kristovy na
nás, tak i skrze Krista oplývá potěcha
naše. 6. Buď pak že soužení býváme,
pro vaši potěchu a spásu děje se, buď
že potěšováni býváme, pro vaši potěchu,
buď že napomínáni býváme, pro vaši na
pomínku a spásu (děje se), jenž působí
snášení týchže útrap, jež i my trpíme,
€. aby naděje naše pevna byla pro vás,
vědouce, že jakož účastníci útrap jste,
tak budete i potěchy. 8. Nechceme za
jisté, abyste nevěděli, bratří, o soužení
našem, jenž se nám přihodilo v Asii,
že jsme nad míru obtíženi byli nad mo
hutnost, tak že jsme i pustili o živobytí,
9. anobrž i sami v sobě výrok smrti
jsme měli, abychom nebyli spoléhavi na
sebe, nébrž na Boha, jenž křísí mrtvé,

10. jenž z tak velikých nebezpečí nás
vyprostil a vyprosťuje, v něhož doufáme,
že i dále vyprostí, 11. ješto pomáháte
1 vy na modlitbě za nás, aby ode mno
hých osob z daru nám uděleného skrze
mnohé děkováno bylo za nás,

Pavel v epištole této stejným spůsobem
počíná jak ve předešlém prvním svém listu,
leč že slova vyvolený ke slovu apoštol ne
přidává, ano se samo rozumí a ve slovech
skrze vůli B. zahrnuje. Dí: Pavel apoštol
Jesu Krista skrze vůli Boží a Těmotheus,
bratr církví Boží, jenž jest v Korintě sevšemi
svatými, co jsou po celé Acháji. Praví se
býti apoštolem skrze vůli Boží, Pravil to
již v prvním listu, ale ani tuto toho přidati
neopouští, aby okázal, že vůle Boží jediné
dvéře jsou, jimiž se dochází hodností církev
ních. Skrze vůlt B. praví, že povolání jeho
k apoštolství bezprostředně od Boha pochá
zí; šířeji o tom klademe 1. Cor. 1, 1. Při
družuje sobě při listu tom Třmothea týmž
jak při prvním Šosthena spůsobem, netoliko
totiž co písatele, nébrž 1 co spoluspisovatele
a spolusvědka věcí v něm položených. Vi
děti, že Timotheus jsa nyní při apoštolu z
cesty 1. Cor. 16, 10. od apoštola mu vymě
řené se byl vrátil. Tím že jej P. ihned v
čele listu svého klade, nemalou mu přičinuje
u Korinťanů vážnost, chtěje, aby slova epi
štoly spolu za slova Timotheova, pokud se
napomínání týkají, přijata byla. Nazývájej
bratrem, spůsobem, jak papež nyní biskupy
bratry zove v úřadu pastýřském; jiným se
vidí, že všeobecněji pro víru křesťanskou od
něho přijatou jej bratrem v Kristu jmenuje.
Leč převládá předešlý náhled. Viděti, že
Pavel nebyl ctižádostiv a že rád k sobě při
pojoval i mladé lidi, aby je cti a váhy ů
častnými učinil. Timothea uvodí a neuvádí
Tita, jenž mu nejnovější zprávy o Korintu
byl donesl, poněvadž jemu bylo potřebí váž
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nost u Korinťtanů zjednati, an v čele posel

Píše list cérkvě Boží, jenš v Korintě jest, se
všemi svatými, jenž jsou v Acháji t. j. jenž
jsou v Recku a Peloponnesu na rozličných
místech rozptýleni a k církvi Korintské co
k mateřské se hlásí; svatými křesťany míní,
jak nejednou povědíno, a sice netoliko je
dnotlivé křesťany, nébrž také jednotlivé cír
kve. Taková církev v Acháji byla církev
Kenchrejská Rom. 16, 1. Nedobře tedy od
tud někteří vyvozují, jakoby nebylo stávalo
ještě církve nějaké v Acháji kromě Korint
ské, ana nehned veškera Grecie ku Kristu
se obrátila. Těm všechněm Pavel s Timo
theem žádá, jak to i v jiných epištolách činí,
milostí a pokoje od Boha a Krista Pána.
Milost a pokoj jsou plodové dobroty Otcovy
a zásluh Jesu Kristových. Milost jest pod
statou a bytností křesťanů,,pokoj jest jejich
dědictvím a majetstvím, o čemž již Rom. 1, %.
povědíno bylo.

Po vchodu tom počíná Pavel již list
svůj a počíná jej vyléváním díků samoděk
z útroby vyprouděných. Nemyslí při tom
jimi se vymlouvati, aniž má jiného úmyslu
jakého při tom, nébrž vynořuje city pokor
ného a vděčného klanění se Bohu. Blaho
slaven buď Bůh a Otec Pána našeho Jesu
Krista, Otec milosrdností a Bůh všeliké útě
chy. Požehnání, dobrořečení, blahání když
se k Bohu odnáší, samozřejmě vyjádřuje chválu
a velebu a slovo požehnán toli jest co vele
ben a chválen buď. Proto jsme raději místo
požehnán přeložili blahoslaven. Táží se vy
kladatelé mezi sebou, zda slovo Bůh samo
sobně stojí, čili se pojí tak dobře jak slovo
Otec se slovy Fáúna našeho Jesu Krista, a
nejednoho jsou o tom soudu. Jisto, že a
poštol Ef. 1, 17. o Bohu Jesu Kristově mluví
a tedy také tu slovo Bůh k Jesu Kristovt
potahovati přijde; aspoň nevadí nic, proč
bychom slova ta spolu nepoutali. Praví apo
štol Bůh Jesu iKrista a určuje tím Boha,
jenžto se v Kristu nám zjevil ve své celé
pravdě a milosti. Ten zajisté Bůh náchylen
jest lidem se všelikou potěchou se propůj
čovati. Dí: Otec Pána n. J. K. prohlédaje
k věčnému Syna z Otce pojití 1. Cor. 15,
24. R. 15, 6. Ti dva pojmové Bůh a Otec
Fána našeho J. Krista chovají v sobě důvod
přístavku Oťec milosrdenství a Bůh všeliké
útěchy. Nebo jenom proto, že jest Otec a
Bůh Jesu Krista, že v Kristu Ježíší se zje
vil a že toho Syna svého jednorozeného dal
za spásu světa Jo. 3, 16., prokázal se Bůh
býti Otcem milosrdnosté a Bohem vší útěchy.
Jmenuje Boha Otcem milosrdenství, otcem,

299

jehož povahou a bytností jest milosrdným
býti; jest genitiv přívlastku; méně dobře
jiní genitivem účinku jej býti smýšlejí: otec,
od něhož všeliké milosrdenství se na lidi
vylévá. Takový genitiv nalézá se ve slovech
co hned přidává: Bůh všeliké útěchy, t. j. od
něhož všeliká útěcha pochází. Nedí v sin
gularu Oťec měilosrdnosti, nébrž v pluralu
milosrdnosťí xzwoueév, poněvadž naše bída
vymáhala všelikosti milosrdenství, mnohajsouc
a velika. Milosrdenství svého dokázal nej
více tím, že potěšil nás výbavou od hříchu
a od moci zla a že nám vlívá ducha pokoje
a svaté radosti do útroby naší. Poněvadž
milosrdenství a útěchy se nám dostává je
nom skrze zásluhy Kristovy, tudy praví ne
jenom dlahoslaven buď Bůh, nébrž přidává
a Otec P. m. J. K. Těmi názvy jmenuje
Boha, poněvadž prohlídá k těm nesnázem a
svízelům, z nichž milosrdenstvím Božím vý
nikl. David nezove Boha vezdy stejně, jak
dí Zlatoúst. Mluvě o vojně zovehosilou, hra
dem, útočištěm svým ; mluvě o tmě duše, na
zývá ho světlem svým a tak podobně jinde.

Již pak obrací se k sobě a. příčinu
svého díkučinění a velebení Boha udává,
an dí: jenž těší nds ve všelikém soužení
našem. Míní Pavel sám sebe aniž Timo
thea v tom zahrnujíc; on zajisté, jak nad
míru a všelijak svízely a strastmi byl stíhán,
tak i útěchy hojnou měrou okoušel. Hodí
se slova ta i pro Timothea a pro všechny
vůbec křesťany; leč Pavel tu na mysli má
své vlastní zkušení a příběhy své vlastivé.
Nedí potěšil nás, nébrž těsí, neustále útěchu
nám do útroby a do hrudí vlévaje. Nedí:
jenž nedopouští nás utýrati svízely a útra
pami, nébrž dí: jenž nás ve svízelích těší.
Nebo soužení působí trpělivost a k utvrzení
člověka ve ctnostech potřebna jsou. Vece:
ve všelikém soužení; nebo není útrapy, v níž
by neměl člověk hledati a v níž by nena
lézal potěchy u Boha. Milosrdenství pak a
útěcha jsou rozličného druhu. Sladka jedna
jest, jiná hořka a trpka; jiná čitedlna jest
a vněšna, jiná vniterna a tajemna. Jednak
všady volá slovy Jes. 40, 1. Potěšte se, po
těste se, lide můj. A jak dí Ž. 93, 19. po
dle množství bolů v srdcích našich potěcha
mi svými obradovává duše naše. A jaká
byla pokora Pavlova! Nepřipisuje svým zá
sluhám, nepřičítá jich pro sebe, nébrž pro
hlédaje k svrchovanému záměru darů těch
Božích hledí k Boží cti a ku prospěchu bliž
ních. A tudy vece, že proto Bůh všelikou
útěchou a všelikým milosrdím jej obmyslil,
abychom mohli 1 my těšití ty, co ve všelikém
svízelu jsou, potěchou, kterou potěšovám bý
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váme %sami od Boha. Nedí všechny ve své
zelu, nébrž ty, jenž ve všelikém 'svízelu, ná
tisku a davu se nalezají a útěchy před ji
nými potřebují. Sám nejeden svízel a ne
jednu útrapu podstoupiti musev uspůsobil
se ku potěšování jiných a tu útěchu, kterou
sám byl ode Boha obmyšlen, na jiné pře
nésti a přelíti mohl. Kdo zajisté účasten
Jest potěchy a ji v útrobě své cítí, ten se
cítí také vzbuzována jiné potěšovati a moha
na vlastní zkušenost se odvolávati mocněji
může působiti při tom jiných potěšování,
Nic nemá sobě představený církve osobovati,
nébrž čeho mu Bůh uštědřuje, má k spáse
svěřenců svých užíti. Skutečně pak doulá
Pavel, že jiným zarmoucencům schlípeným a
nicelým můž ku potěše posloužiti, poněvadž,
Jak dále praví, jakož oplývají útrapy Krt
stovy v nás, tak 1 skrze Krista oplývá útě
cha naše. Těmi slovy apoštol věty předešlé
vysvětluje a svou ku potěšování zdatnost a
spůsobnost odůvodňuje. Utrapy Kristovyjsou
útrapy pro Krista podnikané, útrapy, jejichž
příčinou a předmětem jest Kristus. Aneb,
jak jiní, jsou útrapy podobné útrapám Kri
stovým, ješto kdo pro evangelium a pro
pravdu Boží trpí, stejné s Kristem svízely
podniká. Kristovy útrapy se v církvi opě
tují, ano doplňují a dovršují. Col. 1, 24.
Hojně se těch strastí dostalo Pavlovi; ale
Bůh nedává člověku trpěti a zkoušenu býti
nad sílu 1. Cor. 10, 13. a čím hojněji na nás
přikvačují útrapy, tím hojněji Bůh nám mi
losti uštědřuje. Tudy dí: tak 1 skrze Krt
sta se rozhojňuje útěcha naše. V stejné míře
se útěchy mají k útrapám a děje se co již
Zalm 93, 19.: Podle množství bolestí mojich
potěšování tvá obveselovala duši mou. U
trapy Kristovy tu povahu do sebe mají, že
S nimi se pojí a roste útěcha, ješto při ú
trapách světských místo útěchy nevole, trp
kost a zoufání se vyskýtá. Tudy vidíme v
životě světců a světic Božích, že se neštítili
útrap, svízelů a soužení, nébrž po nich tou
žili, a znám jest výrok, jejž přečasto v ú
stech mívala sv. Teresie: Pane, dej mi buď
rpětí buď umřít. Sv. Zlatoúst vece: Netrap
se na duši, když sklíčen jsi soužením, po
mýšleje s kým se spolčuješ, jak poskvrny
hříchů smýváš a jakého užitku z toho do
cházíš. Nic trpko, nic těžko není, jedině
Boha urážeti. Vyjmeš-li urážku Boží, ani
útrapa, ani zálohy, ani vyhnanství, ani ztráta
majetku, ani chudoba, ani osiřalost, ani ne
moce, ani pomluvy, ani muka, ani smrt duši
opatrnou, svatou a bohomilovnou obtěžovati
nemohou. Nébrž jak jiskra do velikého mo
ře uvržená tudíž hasne, tak útrapa, když
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padne do duše zbožné, ihned hyne a vázne.
Tudy trpme s neustálou a věčnou ochotou,
abychom věčných blažeností se přiúčastnili.

Tato o shodě, úměře a srovnalosti útrap
s potěchami výpověď apoštolova se nejvíceovšempřimučenícíchshledává.Leči přisamých
těch, jimž Pavel píše, soužení a trápení, jak
pravil, s velikým jsou prospěchem a to nyní
dále vyvinuje, an dí, ode všeobecných vět ku
Korinťanům se obrátiv: Buď pak že soužem
býváme, pro vaši potěchu a spásu, buď že
potěšování býváme, pro vašť potěchu, buď že
napomínání býváme, pro vaši napomínku a
spásu (děje se), jenž působí snášení týchže
útrap, jež 1 my trpíme, aby nadějenaše pevna
byla o vás, vědouce, že jakož účastníci útrap
jste, tak budete ť potěchy. Tímto vším chce
apoštol říci, že nejen potěcha jeho, nébrž i
trápení jeho jim ku prospěchu slouží. Praví
nejprvé: Buď žé soužent býváme, pro vaši
potěchu a spásu soužení býváme. Soužení naše
vám ku potěše a spáse slouží, netoliko že
příklad náš vám svítí a ukřepuje a posiluje
vás v důvěře v Boha, nébrž že i my tím 0
statečňujeme a se uspůsobujeme, abychom
vás potěšovati a tudy vám spásy dopomá
hati mohli. To nejbližší smysl, jenž v souvi
slosti vězí; ale 1 ta projasňuje ze slov Pa
vlových nauka, že co údové církve trpí aneb
kterým darem Božím oplynou, to stává se

| majetkem církve a činí poklad zásluh a blaha
pro veškeru církev. Co pravil o souženích,
totéž praví o potěchách přidávaje dalejší v
textu uvedená slova: buď že potěšování bý
váme, pro vašt potěchu (děje se), buď že na
pomínání býváme, pro vaši napomínku a
spásu děje se. Slova poslední buď že napo
mínání býváme atd. nejsou než jiné přelo
žení slova zavexzelém do textu vklouzlé, ješto
slovo to řecké v sobě obojí pojem zahrnuje,
těšiti, napomínati znamenajíc. Tuto-li odchylku
dvojím překladem vzniklou vyjmeme, jest
čtení Vulgáty mezi přerozličnými čteními nej
průvodnější, se sinajským a s jinými předními
rukopisy se srovnávajíc. Rukopis vatikanský
B nejvíce tu od toho čtení odchoden jest. Nebo
čte: Buď pak že soužení býváme, pro vaši
potěchu (se děje), jenž působí vesnášení týchže
útrap, jež i my trpíme, a naděje naše pevna
jest o vás; buď že potěšení býváme, pro vaši
potěchu a spásu (děje se), vědouce žejak atd.
V rukopisu tom tedy slova 0 potěšování se
při první větě vypouštějí a teprv se nížeji
před příčestím vědouce kladou. Netěžko ro
zeznati, které čtení by tu mělopřednost míti;
očividně se Vulgátě a sinajskému rukopisu
přednost dáti musí. Různost mezi Vulgátou
a sinajským rukopisem vidí se mimo věc U
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vedenou toliko v tom, že místo čvúzouovíj kla
de akusativ snášení či snášelivost a že při
dotčeném druhém překladu slovo spása se
opakuje. Na štěstí se těmi různočteními zhola
smysl nemění. V tom také ještě různost se
shledává, že zájmeno vztažné jenž dle čtení
jednoho £ spáse, dle jiného čtení Kpotěše se
odnáší. Jenž, dí ap., působí snášení týchže ú
trap, jež i my trpíme. Očividně sličněji se
táhne zájmeno to vztažné k slovu potěcha,
ana řeč o potěše jest. Kteří zájmeno to sdru
žují se slovem spása, ti nejlépe činí, berou-li
slovo operatur zíjg čveoyovuěvys Ve významu
passivném, tak že smysl jest která (spása)
spůsobena bývá skrze snášení či jak t.ř. čte
ve snášení útrap, co v živlu nějakém, ješto
jak týž apoštol dí Act. 14, 32. skrze mnohá
trápená vcházeti musíme do královstvé B. Leč
poněvadž slovo čvsoveřoVba«v Novém Zákoně
jenom v mediu přichází, nevšak v passivu,
tedy musí slovo spása se bráti co naděje
spásy, ješto Rom. 8, 24. nadějí spasení jsme.
Chce říci apoštol, že všechny zběhlosti ži
vota jeho jim ku prospěchu jsou, 1 jeho ú
tiskové a svízelové, i jeho potěchy, jimiž jej
Bůh obmýšlí. Dolehlivosti a útrapy jeho jsou
jim prospěšny a spasitedlny, jelikož příklad
stálosti a vytrvalosti jeho je ukřepuje a sílí
v podnikání podobných útrap a svízelů a tudy
jim spásy dopomáhá. Tím více ti spasitedlní
následkové plynou z potěchy jemu uštědřo
vané, jak v. 4. dí, že ho Bůh těší, aby mohl
soužené sám těšiti. Dí týchže útrap, jelikož
jeho vlastní útrapy 1 útrapy Korinťfanů a
kohokoli jiného útrapami Kristovými jsou ve
smyslu v. 5. vyloženém. Zhola nevhodně ně
kteří o sympathetickém spolustrádání slova
ta vykládají; nebo apoštol nemluví 0 ideal
ném, nébrž o skutečném spolustrádání Korin
tanů. Z nich již nejeden pro víru v Krista
trpěti musel a mnohem více se strojilo na ně
v budoucnosti.

K té budoucnosti nejvíce problédá apo
štol a vyjevuje o nich dobrou naději, že se
na nich splní, co byl pověděl a že i strasti
i potěchy jeho jim k spáse poslouží. A o tom
dále vece: Aby naděje naše pevna byla pro
vás, vědouce, že jakož účastnící útrap jste, tak
budete č potěchy. Bude-li při vás shledáno
trpělivé to strasti snášení, vece apoštol, spů
sobí se tím, aby naděje naše pevná byla pro
vás t. j. o vás. Naděje se týká toho, o čem
předešlo, spasení a potěšení podle Rom. 5,3.
Sužba trpělivost působí, trpělivost zkušení, zku
šení pak naději, naděje pak nezahanbuje. Na
děje pak ta naše jista jest, vece dále apoštol
vědouce t. j. an víme, že jakož účastníci útrap
jste, tak budete 1 útěchy, Ze strastí plyne po
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těcha; ješto vy strastí zkoušeti musíte, věc
mi jista a nepochybna jest, že i útěchy ode
Pána se vám svrchovaně dostane. Křesťan s
Kristem trpěti a radovati se povolán jest
podle toho, jak se na Kristu shledává doba
strázní a doba slávy. R. 6, 5. Ostatně slovo
vědouce sidóres Obnáší sebou nějaký výšin z
vazby, leč obyčejný a lehko spořadatedlný.
Spatřujeme, že strasti církve a milosti jí od
Boha poskýtané činí poklad nějaký, jenž s
požehnáním bývá veškerým křesťanům, kdož
se jím Žičiti vynasnažuje. Mezi duchovním
pastýřem a ovcemi ozvláště vzájemnost po
vinna panovati, tak aby obapol i slastí istra
stí čitedlní byli. Nemusí ovšem pastýř ke
všem nehodám a svízelům se skutečně při
účastnovati a sám do proudu útrap a sužeb
jejich se ponořovati, ale má s nimi duchovně
spolutrpěti a jim všemožně kříž na ně od
Boha složený oslazovati.

Teď již apoštol vypravovati se jme,
jaká soužení snášeti musel a jaké se mu ú
těchy dostalo a tím podrobněji odůvodňuje,
co dřívěji vůbec a vesměs o útrapách a po
těchách svojich byl přednesl. Praví: Nebo
nechceme, abyste nevěděli o soužení našem, jenž
se nám přihodilo v Asii, že jsme nad míru
obtížent byli nad mohutnost, tak že jsme i 0
životu pustil. Wormuly nechceme abyste ne
věděli užívá P., když něco místněji vykládati
hodlá Rom. 11, 25. Soužením, které se stalo
Pavlovi v Asti, není kramola osnována v E
fesu ode stříbrníka Demetria Act. 19, 30.,
také by byl jak 1. Cor. 15, 32, místněji řekl,
že se mu nehoda stala v Efesu, nezůstávaje
při všeobecném výrazu v Asi. Asií slují jak
1. Cor. 16, 19. provincie pobřežné v západní
Maloasii; kde a jaké se mu tam věciprotivné
přihodily, otom apoštol nevypravuje; buď Ko
rintanům věci ty známy byly a tudy odePa
vla se mlčením pomíjejí, buď Titus neb Ti
motheus o věcech těch je teď měli uvědo
miti. O nemoci někteří hádali, leč nevhodně,
ješto Pavel o strastech pro Krista podstou
pených mluví a v plurále si vodí. Nad míru
obtižent jsme byli, nad mohutnost, vece P. a
slovem naď míru určuje stupeň slov obtížení
jsme byli. Ještě k vylíčení náramnosti svízelů
přidává: naď mohutnost ť. j. nad sílu svou,
příliš, nesmírně. Slovy: nad míru se vytýká
předmětná velikost strastí, slovy pak nad
mohutnost zas podmětné strastí oněch poci
tování se vystíhá. Tak mluví maje na mysli
toliko míru svých vlastních sil a mohutno
stí, jenž již klesaly; ač ovšem ani tenkráte
neklesly, ješto Bůh učinil úspěch pookřepiv
přirozenou sílu jeho 1. Cor. 10, 13. a Fil.
4, 15. píše, že všeho může v tom, jenž ho
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posiluje. Tak náramně, vece dále, doléhali
svízelové ti, že jsme o životěpustili (tak slovo
taedere slyšeti se musí) a docela o něm po
chybili. Těmi slovy vytýká úsobný účinek,
jejž v němstrasti ty bezpřemné vypůsobily.
Pokračuje v tom, an dále vece: netoliko jsme
se na bezradí ocitli, nébrž i sam? v sobějsme
výrok smrti nesli či měli. V sobě t.j. vesvém
vědomí samoděk se nám vyskýtala odpověď
či výrok smrti. Nejední vykladatelé se těs
něji drží významu odpověd, odvět, tím spů
sobem věc vysvětlujíce: Tázal se apoštol,
možno-li lidským činem z nebezpečí vyni
knouti? a odpovídal mu vlastní jeho rozum
a veškera jeho outrpnost, že tehdá smrti u
jíti nelze. Leč jiní prostě praví, že slovo
anoxota značí také úsudek, výrok, výpověd
od soudce vyslovenou. Soudcem tím jest tu
Bůh a chce Pavel říci: zdálo se mi ne
jinak, než že Bůh o smrti mojí soud vy
nesl.

V tom pak náramném těžkých dolehli
vostí na něho shrnutí spatřuje Pavel spasi
tedlný úmysl Boží. Takto pak vece, řídil věc
tu Bůh, abychom nespoléhali na sebe, nébržna
Boha, jenž křísí mrtvé. Ovocem útrap jest
především nespoléhati na sebe a v sebe dů
věry neklásti, nébrž ku pomoci Boží prohlé
dati a se Zalmistou říkati 24, 15. Oči mé
vezdy k Hospodinu. Důvodem pak všeliké v
Boha důvěry jest všemocnost Doží, kterou
ale apoštol neklade prostně a abstraktně,
nébrž konkretně ji líčí, an dí: že Bůh jest
tím, jenž mrtvé křísí, jenž tedy moc nad ži
votem maje tím více a spíše mne ještě ži
vého při životě zachová; dovodí od většího
k menšímu. Rom. 4, 17. Podle sil vlastních
pustil Pavel o životě, ale podle důvěry v
Boha té naděje nepustil; ač nesnáze bez
přemna byla, přece Bůh všemocník, pán ži
vota a smrti, ji přemoci mobl. Snad kon
kretně o vzkřesu mluví, maje na mysli lidi
popírače té o vzkřesu nauky. Největší zá
vada ctnosti v nás jest důvěra v sebe, ve
svou osvětu a ve svou sílu a tu Bůh zničuje
ve svých vyvolencích dávaje jim cítiti vlastní
nestateč jejich. I nemá námpřekážeti ve víře
a naději k Bohu, když vidíme, že Bůh právě
osoby nejzbožnější a nejzasloužilejší rozlič
nými kříži navštěvuje a působení jich bla
hému meze stavěti dopouští. Sem táhne sv.
Řehoř Vel. slova Job. 11, 17. Když se za
hynouti domníš, vzejdeš jako dennmice. Nedí,
vece Řehoř, když zahyneš, nébrž když se do
mnávati budeš, že zahyneš, tehdá vzejdeš jak
dennice. Když mysliti budeš, že vyniknouti
zhola nelze, uprostraní tobě Bůh a vyvede
tě. ze všeho nebezpečenství,
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Důvěra ve hrudi apoštola tím vícerostla,
když mu tanulo na mysl, čeho mu Bůh již
uštědřil. I ozývá seo tom, že Bůh z tak ve
likých nebezpečí, dí, nás vyprostil a vypro
sťuje, v něhož doufáme, že 1 dále vyprostí. R.
t. čte: z tak veliké smrti místo t. v. neb-z
pečí. Jako níže 11, 23. tak i tu smrtí jme
nuje nebezpečenství smrti. Nebezpečí ta ne
ustále trvala, an protivníci Pavlovi hodo Ma
cedonie následovali, všady úklady a nástrahy
jemu kladouce, jak i napotom to vidíme Act.
20, 3. a tudy praví netoliko: vyprostil nás
v perfektu ku přešlým nesnázem hledě, nébrž
praví také v praesentu: jenž nás vyprosťuje.
Zřetel vděčně k té očividné pomoci Boží maje
neohroženě a doufánlivě do budoucna hledí
doufaje, že se mu té pomoci i dále dostane
a že i dále vyprostí jej Bůh, když na uěho
budou nastrahovati. Lu klade futurum a ne
toliko ku podobným přešlému nebezpečím,
nébrž ku všelikým nesnázem hledí. Ještě
klade Korintanům se zamlouvaje, že ho v na
ději posilňuje jejich za něho modlitba, o níž
vece: An pomáháte i vy spolu v modlitbě za
nás. Spolu pomáháte, dí ap. ovvvzovovovvrTov,
poněvadž modlitba jejich k modlitbě apo
štola samého přistupuje. Jest to pokora apo
štolova, v níž každý pravý křesťan nalézati
se povinen jest, ne na sebe, nébrž na Boha
spoléhati a ve spojení s jinými v lásce 0 mo
dlitbu jiných žádati. Taková společná mod
litba jednoho za druhého jest Bohu mila, po
něvadž z lásky, kořene vší ctnosti pochází.
Nad to působí ta společná modlitba, že Bůh
se více velebí a sláva jeho v ústech vícera
lidí zaznívá. A to jest, což ihned přidává a
poštol: aby ode mnohých osob z daru nám
uděleného slkrze mnohé děkováno bylo za nás.
Slova ode mnohých osob odpovídají slovům
skrze mnohé; tak- také vespolek se pojímají
slova: z daru nám uděleného se slovy za nás.
Smysl: aby za uštědření daru co nejvíce osob
Bohu k díkám a tudy ke vzájemné lásce k
němu pohnuti byli. Míní apoštol: díky za
dar mu udělený t. j. za vysvobození jeho z
nebezpečí nemají toliko od něho Bohu se
přinášeti, nébrž mají velebením býti, jenžto
se ode mnohých a skrze mnohé či prostřed
kováním mnohých za něho děje. Dvakráte
přichází slovo mnozé: ode mnohých a skrze
mnohé, ale s tím rozdílem, že na prvním mí
stě (ode) se lidé ti považují co takoví, jenž
díky činí, na druhém místě (skrze) co ta
koví, jimiž díky sprostředkovány byly,jelikož
totiž modlitbou jejich vysvobození apoštola
spůsobeno bylo. Jiní ale slova skrze mnohé
spojují přelohou čipřeponou nějakou se slovem
uděleného daru totiž v Ť. t. drezo0Alóvsdru
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žují se slovy zo eig nuňs yčoona: aby ode
mnohých osob za dar nám skrze mnohé (pro
sitele a vzývatele) propůjčený či udělený díky
se dály. Smysl nedělí se a nerůzní se pod
statně, jen logické slov poměry se mění, což
mnoho váhy do sebe nemá. Ještě jiní tako
vému slov přesmyku nepřejíce přičiňují v my
šlénce před slova dič zodláv slovce z0 po
tahujíce je ku předešlému slovu yčoru«
tímto spůsobem: aby ode mnohých osob z
daru nám skrze mnohé uděleného diky se dály
za nds. Ten výklad zhola se sjednává co do
smyslu s předchozím výkladem, ale vadí mu,..,
že nelze přijíti, aby apoštol byl slovo zo vy
nechal, kdyby byl myslil to vyjádřiti. Není
tedy, proč bychom výklad opouštěli na pr
vním místě položený, an nám dobře stačiti
může.

Tím srdci svému uleviv přistupuje apo
štol k zastávání sebe a ke smítání se sebe
nářků, jež mu odrhali.

12. Nebo chlouba naše tato jest,
svědectví svědomí našeho, že ve sprost
nosti srdce a upřímnosti Boží a ne v
moudrosti tělesné, nébrž v milosti Boží
obcovali jsme na tom světě, ozvláště
pak s vámi. 13. Nebo jiného nepíšeme
vám, leč co jste četli a poznali. Na
ději se pak, že až do konce znáti bu
dete, 14, jakož i poznali jste nás z
částky, že chloubou vaší jsme, jakož 1
vy naší, v den Pána našeho Jesu Kri
sta. 15. A v té ujištěnosti chtěl jsem
dříve přijíti k vám, abyste druhou milost
měli 16. a vámi projíti do Macedonie
a zase z Macedonie přijíti k vám a od
vás doprovozen býti do Judey. 17%.To
tedy obmýšleje zdaž jsem asi s lehko
myslností jednal? aneb co zamýšlím, zda
podle těla zamýšlím, tak aby bylo při
mně AnoaNe? 18. Věren však jest Bůh,
že řeč naše k vám není Ano a Ne. 19.
Boží zajisté Syn Ježíš Kristus, jenž u
vás námi hlásán byl, mnou a Šilvánem
a Timotheem, nebyl Ano a Ne, nébrž
Ano v něm bylo. 20. Nebo kolik zaslí
bení Božích jest, v něm jsou Ano; pro
tož 1 skrze něho amen Bohu k slávě
naší. 21. Ten pak, jenž potvrzuje nás s
vámi v Kristu a jenž pomazal nás, Bůh
Jest, 22. jenž 1 zpečetil nás a dal zá
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vdavek Ducha v srdcích našich. 23. Já
pak svědkem Boha vzývám na duši svou,

že šetře vás nepřišel jsem ještě do Ko
rintu; ne že panujeme nad vírou vaší,
nébrž pomocníci jsme radosti vaší; nebo
vírou stojíte.

Osvědčuje se tuto apoštol k obraně své
strany čistoty a čiroty Chování svého 12.
nejprvé, nápotom v. 13, 14. ohledem listů
svojich a posléze ohledem předložené cesty
svojí 15—24. Cose prvního týká, o tom praví:
Nebo chlouba naše jest svědectví svědomí na
šeho. Mluvil o spolustrádání Korintanů Ss
ním a o jejich s ním Bohu děkování za u
dělená jemu dobrodiní. I praví nyní, že není
nehoden té jejich lásky a u Boha přímluvy,
kterou se mu propůjčují, ješto svědomí jeho
mu svědectví dobré vydává, jímž se právem
a bez ostychu honositi může. Svědectví pak
to jest, že ve sprostnosti srdce a v čirosti
Boží a ne v moudrosti tělesné, nébrž v m
losti Boží obcovalt jsme na tomsvětě. Sprost
notou rozumí se Mt. 10, 16. prohlédání k
jednomu účelu, uchopení jednoho záměru
beze všeho hledání pobočných a postranných
věcí, a lišnost a vzdálenost lesti a chytrosti,
všeho obmyslu a všech nečistých pohnutek.
Leč místo slova toho čtou ABCK svatostičysoryzi.© SlovotouPavlajindenepřichází,
an místoněho souznačných úyixcvvy, oyrxonos
užívá, vyjmeme-li Hebr. 12, 10. a tedy se
také vniternými důvody nabídá. Sama pak
svatost jest pojem v písmě tak běžný a tak
často již vykládaný, že tuto netřeba místněji
jej vysvětlovati. Cirost či upřímosť či pou
host jest vyšší stupeň sprostnosti. Obě slova
ctnost tu z kladné strany určují, an apoštol
větou následující věc záporně vysvětluje.
Cirost Boží jest ta, jenž od Boha pochází a
z milosti Boží plyne a tudy ovšem u Boha
platí a cenu má 1. Cor. 9, 8. Slova pak,
jimiž apoštol dáleji záporně se vysvětluje,
jsou: ne v moudrosti tělesné, nébrž v milosti
Boží jsme obvovalt na tomto světě, Nejsou
ve výkladě slov těch vykladatelé svorni.
Mnozí o theoretické moudrosti, o vědě, uče
nosti a výmluvnosti je berou, jiní je ku prak“
tické stránce táhnou a rozumějí 0 světském a
pleťském směru, o světské opatrnosti a chy
trosti, která obmyslnosti a obojetných pro
středků se neštítí. Někteří obojí stránku
spojují. Ale nám se podobá na bíledni býti,
že apoštol nemluví 0 nauce, což níže v. 18.
nn., nébrž o nešetrném jednání, o němž po
vídá níže 4, 21. Odmítáme tajné potměšilo=
sti nechodíce v chytrosti. Moudrost tělesná
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či pleťská jest moudrost pouze lidská, svět
ská, 1. Cor. 1, 26. jenž původ máve hříšné
povaze člověka, milostí Boží neobrozeného a
neušlechtěného, a úmyslů svých nepravými
cestami pilna jest. Nehledal apoštol dojíti
úspěchu v evangeliu pomocí lidské chytrosti
a nevedl sobě nikterak ošemetně, potutedlně
a úskočně, nébrž jak dále dí, obcoval při
tom v malostí Boží, jenž nejedním spůsobem
se mu propůjčovala a jej řídila a spravovala.
Milost Boží tu stojí naproti tělesné mou
drosti a značí dar moudrosti a opatrnosti
Bohem dané posvátné a bohumilé, jenž ne
ošemetně, upřímě a čiro všady pokračuje.
Méně vhodně vykladatelé někteří milostí
Boží slyší divy a zázraky vykonávané otví
ráním srdcí lidských a jinými běhy nadpři
rozenými. Dí, že ve sprostnosti, ve přímosti,
v milosti Boží obcoval a vytýká tím živel
duchovný, v němžto se živobytí jeho pohy
bovalo. Všady pak tak a nejinak choval se
na tom světě, zvláště pak s váma.

Dí na tom světě, t, j. ke všem lidem a
mezi světskými ode pravdy Boží odvrácený
mi lidmi, ale dodává obdzvědštěa po před
nosti mezt Korinťany, v obcování S nimi.
Tam Pavel déle pobyl Act. 18, 20., tam s
větší než kde jinde opatrností si počínal,
tam všeho stínu neupřímosti a nečirosti se
vystříhal, tam nejvíce sprostnosti hleděl, jsa
odevšad obklíčen od nepřátel, kteří každý
krok jeho očichovali, všecko čeho se podjí
mal, na zlou stranu bráti se strojíce. Ostatně
jak jsme již nejednou toho dotkli, žádný z
apoštolů se tak často neodvolává na svědo
mí svoje, na to divadlo, nade kteréž většího
není pro duši ctnostnou, jak onen pohan v
bádáních Tuskulských. Praví Juvenal Satyr
13. o něm: Toť jest bláhy vrchol: mysl, jenž
vé dobro o sobě. A sv. Augustin praví k
Sekund. manich. 1. v. Smýšlej o Augustinovi
co chceš, jenom jediné svědomí u Boha na
mne nežaluj. Ale, vece týž sv. Augustin,
musí se člověk obávati, aby sobě se nezali
boval, nepýchal a nechlubil se. Musí každý
s třesením plesati, poněvadž darem Božím
jest, z něhož plesot jeho jde.

Leč apoštol táhne se netoliko k upří
mosti řečí svojich, nébrž se dokládá čirosti
také svojich listů. Viděla se mu toho po
třeba býti, ješto protivníci jeho roztrušovali,
že se v listech se smýšlením svojím tají,
aniž pravých úmyslů svojich otvírá tytýž ne
upřímě sobě veda. I dí o tom apoštol:
Nebo jiného nepíšeme vám, leč co jste četli a
poznali. Spojka nebo hledí k slovům, jenž
bezprostředně předcházejí: obzvláště mezi
vámi; dí: mohu tak mluviti, jak tuto v. 12.
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pravím, poněvadž úmyslu a mínění svého
neukrývám a nezahaluji ve psaních svojich
k vám daných, nébrž mínění naše se dokona
shoduje s tím, co v listech čtete a o čem
jste se v obcování se mnou sami přesvěd
čili. Slovo poznali jste nehledí k obsahu
listů od apoštola poslaných, nébrž na upří
most a pravdivost smýšlení, kterou již jindy
na apoštolu poznali v řečech, jednáních a
celém jeho obcování. V ř. t. se praví v času
přítomném: co čtete a poznáváte: assimilita
výrazů v Ť. £. dvaywooxsre A čmiywwoxeTe, V
latině legitis et intelligitis tíže se dá vyjá
dřiti v naší řeči; kterého se dočítáte a se
dovidáte aneb dopýtáte velmi nedokonale assi
militu onu vyjádřují. Pavel ale netoliko k
listům a k nynější zkušenosti jejich se táhne,
nébrž vynáší důvěru, že ho v témže stavě a
v téže povaze i v budoucnu shledají. Dí:
Naději se pak, že až do konce poznáte, ja
kož poznali jste nás z částky, že chloubou
vaší jsme. Slova dokonce poznáte mohou se
poutati buď s větou předešlou, což lépejest:
poznáte i dále čirost a upřímost moji; buď
také se poutati mohou se slovy následující=
mi, že chlouba atd., tak že slova Jakož po
znali jste nás z částky za vložku se považo
vati mohou. Obojí očividně jen logickým
vět poměrem se liší. Praví naději se, že až
dokonce poznáte (čirost mou); dokonce jest
toli co dne příští Páně, jak i hned nížeji
klade. Poznají ho, dí dále, býti chloubou,
t. j. předmětem a příčinou chlouby své, že
totiž chlubiti a honositi se mohou jím, ta
kovým apoštolem. Z částky již poznali ho,
někteří z nich uznali milost Boží, která se
jim stala, že takového apoštola Bůh jim po
slal, od něhož čirou a čistou pravdu přijít
mohli; ale nevšickni poznání toho došli a
mnozí ještě nepříznivou k němu nesou mysl,
ač ovšem doufá, že 1 tito v tom sobě usmy
slí. Méně vhodně jiní slovo z částky místo
ku počtu poznatelů táhnou ku stupni po
znání a vidí v tom nějakou výtku, jakoby
stíhal je Pavel, že posavád nedospěli ku po
znání ho, ku poznání úmyslů jeho a ku po
znání všeho snažení jeho. Leč prvnější vý
klad dopadá vhodněji. Aby mu to ale za
marnost nekladli, že se chlouboujejich zove,
tedy přidává k ujemnění slova toho: jakož č
vy naší t. chloubou jste; tím odnímá jim
možnost nějaké výtky, jakoby honosivým byl
a chlouby a slávy svojí vyhledával, ješto je
samy klade s sebou na stejném stupnu. I
apoštol jimi se honosí, že oni první z Reků,
z národu nejvzdělanějšího a v takovém mě
stě uprostřed bohatství a všelikých vnad
světských přece ku Kristu obrátili se. Po
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znání to obapolné se dokoná a dovrší v den
Fána našeho Jesu Krista, v den soudný.
Dvojí věc tím dí, jednu že stálou vezdy
zůstane povaha jeho; druhou že povaha ta
jeho, kterou praví chloubou jejich býti, čira,
jista, bezpečna a nelíčena jest, ješto den
Páně všechny věci na světlo vynáší 1. Cor.
3, 13. a všechny obmysly a úmysly srdce
odkryje 1. Cor. 4, 5.

Zastal sebe apoštol a obhájil čirotu a
neošemeť svou ve dvojím ohledu, se strany
totiž chování svého vůbec a se strany listů
svojich zvláště. Ale kam se poděla ta sprost
nost jeho, co se slibu jeho týče, jakýmž
se jim zamluvil? To mohli Korinťané proti
němu zdvihati a tudy potřeba bylo, aby se
o této třetí záležitosti místněji vyjádřil. Ciní
to ihned tuto a ukazuje, že ujištěnost ta, na
něm vezdy téhož muže a apoštola ničím ne
změnného shledati, nemůže se podvrátiti za
příčinou, že cestu k nim zaměřenou nápo
tom nevykonal. Praví: V té ujišťěnosti chtěl
jsem nejprvé přijíti k vám, abyste druhou
omlost měli, a vámi projítií do Macedonie a z
Macedonte opět přijítí k vám a od vás do
provoděn býti do Judey. Tento plán cesty
zamyslil apoštol před vyhotovením prvního
listu našeho a ohlásil jej Korinťanům, pí
semně-li v listu ztraceném aneb jinakým spů
sobem, neví se. Leč již přede spisováním
listu prvního aneb aspoň při jeho spisování
plán ten svůj proměnil, jak 1. Cor. 16, 5.
viděti, tak že již nehodlal napřed do Korin
tu a odtud do Macedome a z Macedonte
opět do Korintu zpátky se podati (v. 16.),
pébrž ustanovil dříve do Macedonie se ode
brati a odtud nápotom Korint navštiviti.
To pak mu co nestálost a vrátkomyslnost
vykládali protivníci jeho. Slovo nejprvé či
dříve napřed váže se slovem příjáti: hodlal
jsem dříve, napřed k vám přijíti, nevšak jak
jsem nápotom úmysl změnil, napřed do Ma
cedonie a potom k vám teprv se podati.
Dí: abyste druhou milost měli. Milost jest
dar duchovný odnášející se ku pravé po
božnosti, jakož jsou víra, naděje, láska a
jiné ctnosti křesťanské. Kamkoli apoštol
přichází, přichází vezdy s milostí Boží, ješto
co apoštol přichází ve jménu Páně a tudy
každý příchod jeho jest spojen s milostí a
S požehnáním Božím. Rom. 1, 11. Slovo
Xaow „gratia zde neznamená toli co Xaoa,
radost, jak rkp. B. L. čtou; není příkladu,
že by v Novém Zákoně slova ta se zamě
ňovati mohla. Ale což apoštol slovem dru
hou míní? Který jest ten druhý k nim pří
chod jeho? Tu se rozcházejí interpreti a
jedni rozumějí druhým tím příchodem cestu

švatý Uavel,
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apoštola, o níž teď mluví, z toho berouce,
že apoštol posud jednou jen v Korintě byl,
totiž onoho půl druha léta a žetam podruhé
ještě nepřišel. Jiní ale za to mají, že apo
štol slovo druhou sám v následujících větách
(v. 16.) vysvětluje, an dí, chtěl jsem k vám,
od vás do Macedonie a odtad zase k vám
přijíti, tak že tedy dvakrát k vám přibyti
jsem hodlal a dvakráte vám donésti milost
usiloval; leč nepřišlo k tomu. Kdož tak
vykládají, ti spolu to činí, aby tím snáze pro
vedli náhled svůj, že Pavel skutečně dva
krát již v Korintu byl a nyní po třetí tam
přijíti se strojí 13, 1. Ještě jiní prostřední
takměř cestou kráčejí a myslí, že apoštol za
svého půldruhaletého v Korintě pobytí na
kratičkou dobu někam do poblízkosti se vy
dal. Tím spůsobem Pavel vrátiv se z kra
tičkého onoho pobytu do Korintu dvakráte
již tam byl a jim potřetí přijíti slíbiti mohl;
avšak přece, poněvadž po veškero to půldru
holetí obzvláště v Korintu učil, právem o
druhé milostí mluviti mohl. Ostatně níže
13, 1. otázka ta, kolikráte Pavel v Korintě
před vydáním listu našeho byl, místněji se
rozbírá a rozhodně určuje.

Jakkoli slovůmrozumíme, jisto, že Pavel
úmysl svůj změnil, a tudy ho nejedni z proti
vníkův jeho z vrtkavosti a nestálosti vinili, leh
komyslnost mu připisujíce. Proto se háje, vece:
To tedy obmýšleje zda jsem v lehkomyslnosti ast
vedl sobě? aneb co zamýšlím, zda po pleťsku
zamýšlím, aby při mně bylo ano a ne? Po
pleťsku, po pleti, podle pletě značí jednati
podle pudův hříšného člověka a zlé povahy
jeho, značí dávati se vésti Časnými výhoda
mi, ctižádostí, bažením po bohatství, po roz
košech a podobnými pohnutkami a podněty.
Cehož nutný výsledek jest, jak dí, aby př?
mně bylo ano a ne, či jak ř. t. čteano, ano,
ne, ne t. j. abych tutéž věc stvrzoval a za
píral spolu, již tak, již onak jednaje podle
náhody a výhody. Odvojeslovcí ano a ne v
ř. t. sesiluje výrok. Jiní v ř. t. druhé ano
a druhé ne přísudkem býti kladou a činí
smysl: aby ano u mne bylo anem ane neem,
t.j. abych i já tvrdošíjně provedl, co jsem
provésti sobě ustanovil, jakoby se apoštol
ohražoval proti výtkám svémyslnosti, jako
se dřívějšími slovy ohražoval proti výslípce
lehkovážnosti. Leč proti tomu výkladu čelí,
co Pavel praví dále v. 18.

Tuto dí: Věren ale jest Bůh, že v řeči
naší k vám není Ano a Ne. Slovy těmi
smítá sesebe výtku v předešlé větě vyjádře
nou. V samém výkladě slov těch se však
nesjednávají vykladači. Jedni je berou co
výpověď jistoty, kterou se na pravdomluy4
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nost a věrnost Boží spoléhá, že mu nedo
pustí, aby v nepravdě shledán byl. Udávají
podle toho, jak slovo řečslyší rozličný smysl.
Nejmnožší z vykladačů slyší slovo řeč vše
obecně nebo místněji o slibech Pavlových k
obyčejnému životu se potahujících, a udá
vají smysl, jakoby Pavel pravil: Podle věr
nosti svojí působí Bůh, že řeč naše k vám
není ano a ne, t. j. že není vrátkou a vrtka
vou, nébrž ovšem a vezdy sobě rovnou a
stejnou. Jiní z těch vykladačů slovo řeč o
nauce Pavlově berou, pravíce, že proti vý
slípce a výtce o vrátkosti mysli ohražuje se
Pavel odvoláváním se k jistotě a bezpečno
sti kázaného u nich evangelia, rozuměje slo
vy řeč naše k vám právě hlásání evangelia
a od většího k menšímu sestoupaje. Nebo
kdo ve větší věci stálý jest, také stálosti v
menších dokáže. Leč obojí ten výklad vtom
vaden jest, že slova Věrenjest Bůh ku pfe
dešlým slovům táhne, ješto se raděj k bu
doucnu potahovati mají. Jiní praví ve slo
vech Věren jest Bůh ! věrování býti, podobné
onomu v písmech častému: Zčv jest Hospo
din, tak že jest smysl: Věren jesť Bůh, vér=
nost jeho svědkyní naší buď, že řeč naše
nevrtkava a nevrátka jest. Rečí jest řeč Pa
vlova vůbec a obzvláště ta, již činil při svém
slíbení. A ten výklad nejlépe se vidí k sou
vislosti přiléhati, podle něhož Boha se do
kládá, že řeč jeho není podvrtlá, jistíc a
zase hned tomu odpírajíc.

Zlomyslní protivníci Pavlovi z vrátkosti
slibů jeho, kterou mu neprávě vytýkali a
odrhali, soudili, že nejinak sobě ve hlásání
evangelia počíná, 1 tuto vrátkým jsa a ne
stálým. Pavel ale pravdomluvnost a stálost
1 nepodvrtlost svou ihned dokazuje, ode
všeobecné pravdomiuvnosti své ku pravdě
nauky od něho hlásané přecházeje. Ciníto,
táhna se ku prvotnému jím, Silvánem a Ti
motheem vykonanému zvěstování evangelia,
poněvadž výčitky protimyslníků právě toho
týkaly se. Boží zajisté Syn Ježíš Kristus,
vece, u vás námi hlásaný, námi a Silvánem
a Timotheem nestal se anem a neem, nébrž
ano v něm bylo, či jak Ť. t. ano se 0 něm
stalo. Klade slovce Boží napřed, aby to,
co o Kristu praví, ihned v božské jistotě se
ozračovalo. Božím Synem býti, stejné s
Otcem bytnosti a tudy pravdomluvnosti a
přece přes a mimo tu božskou povahu vrát
kým býti, to se potýká, příčí a sobě proti
vuje. Slovy u vás námi hlásaný upomíná
Korinťany na prvé a prvotné kázaní evan
gelia, aby tím spamatovali se a uznali, že
Kristus u nich stejně po vezdy od počátku
až do nyníčka hlásán byl. Proto také při

li. Korint. I, 12—23. Mluví o své do Korintu předsevzaté cestě,

činuje jména prvoučitelů, kteří s ním hned
na prvoti u nich evangelium hlásali, Silvána
a Timothea, Act. 18, 5. Silvána co star
šího apoštolského pomocníka napřed klada
před Timotheem. Act. 15, 22. n. Dí ktomu
ohledu o Kristu: nestal se anem a neem, pří
rokem či potakem a záporem, neprokázal se
býti nejistým a vrátkým a tagovým, jenž by
něco přiříkal a opět odříkal. Mluví o Kri
stovi osobném, jelikož o něm a skrze něho
starozákonné přípovědi a předpovědi anem
se staly t. j. vyplněny byly, jak to v násl.
v. 20. vysvětluje. Z toho plyne ovšem, že
i to Kristem ustanovené a záštitou a osvě
tou Ducha sv. opatřované hlásání o Kristu
nevrtkavo, nenestálé a neneproměnlivé jest.
Některým se vidělo, Kristem tu metonymicky
slyšeti nauku Kristovu a vykládati takto:
naše nauka o Kristu není proměnliva, již ta
již ona, již taková již onaková, nébrž stejna
a tožna sobě pořád ostává. Leč apoštol nej
blíže a nejspíše o Kristově osobě mluví a z
Kristovy neproměnnosti dává jim zavírati k
neproměalivosti nauky jeho. Sličně praví dle
ř.: v něm t. j. v Kristu ano stalo se yévove,
vyjevilo se, nskutečnilo se, v něm se všecko
naplňuje, všechny přípovědi a předvěsti v
něm dovršení svého nacházejí, Stalo se 78
zove a posaváde se stává, dovršuje a vypl
ňuje. ehož potvrzuje apoštol v násl. řka:
Nebo kolik záslibův Božích jest, v něm jsou
ano, protož 1 skrze něho amen se děje Bohu
k slávě naší. Rozeznati přijde Ano a Amen;
prvějším vystihuje se předmětná jistota a
pravda, druhým se značí podmětná ubezpe
čilost či ujištěnost. Dí ap.: Kolik přípovědí
Božích jest v St. Z., v Kristu jsou všechny
anem či ano t.j. v Kristu nalézají potvr
zení a vyplnění svého; protož se skrzeněho
i amen děje, t. j. stává se skrze Krista to,
že se ku přípověděm a slibům Božím Amen
říká, t. j. skrze Krista uznáváme jistotu
všechněch přípovědí Božích. Jiní ano táhnou
k živému působení Božímu v Kristu, v němž
totiž Bůh veškery zámluvy svoje splnil, amen
ale k neustálému té působnosti skrze apo
štoly zvěstování. Ale výklad ten nuceným
jest a hledaným. Ještě jiní ano a amen za
stejnoznačné výrazy považují pravíce, že slo
vem amen a celou tou, V níž se nachází, vě
tou jenom výpověď předešlou stvrzuje; leč
tomu výkladu spojka dió, ideo, protož příčí
se, jak i řecký t. nyní čte dle ABCFG místo
dřívějšího zad.

To pak jistoty a pravdy v Kristu ve
řejným amena projadřováním uznávání děje
se, vece dále apoštol, Bohu k slávě našít.j.
apoštolů či blahověstů, ješto nemalou jest
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slávou opovídati co věc skutečně stalou to,
Co proroci jenom z daleka věstili. Jiní slovo
naší berou © všech křesťanech a slovo k
slávě. vykládají, jakoby stálo k spáse naší
aneb jak jiní: k radosti a rozkoši naší, že
tím činem skrze Krista vděčně Bohu amen
provolávati můžeme. Leč lépe čte text ře
cký: Bohu k slávě skrze nás t. j. k oslavě
Boží skrze službu naši; mluví o sobě a spo
lupracovnících v evangeliu, jimiž Bůh poha
ny k víře v Krista povolal a působením tím
amen či jistoty přípovědí svojich potvrdil
R. 16, 14., což k slávě Boží splynulo, ješto
se v tom pravdivost, vševědoucnost a SVa
tost Boží ozračila. Stálost a neproměnlivost
nauky vládne v církvi katolické, jenž po ve
škera století stejně učí; u bludařů se děje
to, z čeho bezprávně Korinťané vinili apo
štola, že totiž brzo tak brzo onak učí, tak
že historie proměn jejich nauky psáti se
může. Ale kdež má základ jistota ona, na
čem spoléhá a se osnuje? Pavel si ji dosud
připisoval a k ní se táhl; nyní kořen a zá
klad její, na němž spoléhá, ukazuje. Spo
léhá ona, vece, na potvrzení v Kristu, jenž
se od Boha děje. Praví: Ten pak, jenž po
tvrzuje nás s vámi v Kristu a jenž pomazal
nás, Bůh jest, jenž i spečetil nás a dal zá
vdavek ducha v srdcích našich. Částice paknazačátkuvětyjestpřechodnice.© Utvržo
vati v Kristu jest utvrzovati ve víře v Kri
sta a ve svatém životě křesťanském vůbec
a v hlásání víry té a toho života zvláště ;
tamta stránka ku Korinftanům spolu i k a
poštolu, tato k němu se potahuje. Nepři
pisuji té nevrátkosti a stálosti sobě, nébrž
Bůh jest dárcem jejím, jenž nás utvrzuje a
sice ne samy nás učitele, nébrž nás s vámu,
potvrzení toho i vám udělujíc. Rovná čte
náře sobě, čímž pokoru svou jeví a náklon
nost jejich ziskuje.

Alei to utvrzení místněji líčí, spůsob jeho
udávaje. Trojí jest věc, kterou se to utvrzení
děje, pomazáním, spečetěním a udělením závda
vku, an dí: Jenžpomazalnás, jenž t spečetilnás
a dal závdavek ducha v srdcích našich. Třemi
tedy těmi věcmi potvrzení se děje, pomazbou,
spečetěním a závdavkem Ducha sv. Místo
potvrzuje nás v Kristu lépe má t. ř. v Kr1
sta, t. j. činí, abychom se Krista pevně při
drželi; vy abyste ve víře pevně trvali, my
pak abychom nadto hlásání slovajeho správně
vedli, nesnázemi a svízely podvrátiti se ne
dávajíce. Dí: pomazal nás. Pomazáním zde
míní pomazání ve svátosti biřmování, a při
mysliti musíme slova s vámi; mluví 0 spo
lečném všechněm křesťanům pomazání či 0
udělení darů Ducha sv. a 0 vnitrném dary
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těmi přispůsobení duší lidských vůbec. Aniž
slova ta se mají těsnati a vykládati jedině 0
posvěcení k úřadu apoštolskému, jímž on a
spolupracovníci jeho proroky, kněžími a králi
stali se, jakoby Pavel na mysli měl, že při
takovém k učitelskému úřadu ustanovení
řádní i mimořádní darové Ducha sv. se u
štědřovali. To sice čistá jest pravda. ale tu
se řeč apoštolova proudem širším nese a on
o všechněch mluví křesťanech. Tak sv. Jan
1. Jo. 2, 20. 27. o všech křesťanech praví:
Vy máte pomazání a víte všecko.

Dí dále tuto Pavel: jenž ť spečetil nds.
Znamená jiným obrazem vzatým ode vtlačo
vání pečeti novou stránku působení Duchem
sv. V nás spůsobenou, totiž vnitrné ujištění
o pravdě nauky Kristovy; pečetí tou co
Páně majetek (Ap. 7, 2.) a co děti Páně
vyznačení býváme. I tu se přimysliti musí
slovo s vámi a tedy nesmí řeč skličovati se
a rozuměti jenom o pečeti apoštolům a hla
satelům evangelia uštědřené. Duch sv. jest
pečeť, jíž jsme spečetěni všickni. Ef. 4,
30. Třetím ještě obrazem líčí působení Du
cha sv., jímž se ono utvrzení v duších na
šich působí. Dí, jenž dal závdavek Ducha
v srdcích našich. Závdavek Ducha sv. t. j.
Ducha sv. co závdavek a rukojemství věč
ného spasení; jest genitiv přístavku 1. Cor.

5, 8. Jakož Duch sv. se skutečně dává a
skutečně lidi prostoupá, tak Ducha sv. udě
lení jest skutečné ujištění a ubezpečení 0
slávě věčné. Podobně vece Ef. 1, 13. 14.
Znamenání jste či spečetění jste Duchem sv.,
jenž jest závdavek dědictví našeho. Dí, dal
v srdcích našich a nedí do srdcí našich aneb
v srdce naše, poněvadž vytknouti chce, kro
mě směru spolu následek: dal nám ducha,
tak že v našich srdcech se nyní nalezá a v
nich působí. Sv. Leo píše: Všickni, jenž
v Kristu obrozeni jsou, stávají se znamením
kříže králi a mazbou Ducha sv. se stávají
kněžími. Nebo mimo ten náš vlastní kněž
ský úřad veškeří křesťané se mají k tomu
znáti, že jsou rodu kněžského a královského.
Nebo což jest tak královského, lečkdyž duše
Boha poslušna panuje nad tělem? A což
jest tak kněžského, jak Bohu věnovati čisté
svědomí a nepokálené žertvy z oltáře srdce
svého Bohu obětovati? Duch svatý t. da
rové od něho v srdce naše vylití ubezpečují
nás, že nás Bůh spasiti hodlá, ale nikdáne
činí spolupůsobení naše zbytečným. Tudy
pro vrátkost naši závdavek ten neobnáší se
bou svrchované jistoty, jak protestantům se
zdá, jakož anl víra naše vrcholu názoru tuto
na zemi nedostihuje; ovšem tedy s bázní a
třesením spasení svoje vykonávati musímé

20
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Fil. 2, 12. Konečná toho příčina, že člověk
na jisto z pouhého vnitrného svědectví ne
může se ubezpečiti svou spásou, záleží v tom,
že křesťanství není pouhým vniterným zje
vením, nébrž že Kristus člověkem se stal a
tedy vněšného svědectví a ubezpečení má
potřebí, kteréž nám církev dává. Z toho
pak všeho Pavel káže zavírati, že nijak vě
řitelno není, aby nějaké podezření nejistoty
mohlo místo míti ve hlásaném evangeliu to
lika dary potvrzeného.

Odbaviv apoštol a od sebe vybyv vy
slípanou sobě vrtkavost otvírá jim nyní pří
činu, proč byl úmysl svůj proměnil, s pod
nesenou myslí přísahy užívaje, aby tím snáze
u Korinťanů víry došel.Dí: Já pak za svědka
Boha vzývám na duší svou, že šetře vás ne
přišel jsem ještě do Korintu. Dosud mluvil v
plurále nějak společensky; nyní ale výlučně
o sobě mluví a dí já pak a dále Boha se
dovolává na duší svou ohledem duše, v níž
to úmysl můjleží Bohu odkryt, kteréž za
tratiti nechci, nébrž spasiti hodlám.Dušejest
sídlo, z něhož výpovědi vycházejí a kdež bydlo
má pravdivost a lživost. Nepřísahá skrze duši
svou, nébrž skrze Boha ; nesvolává trest na
duši, nébrž dí, že duše jeho celá jest Bohu
otevřena ; i v tom sice zavírá se trest Boží,
kdyby sobě apoštol neprávě a lživě vedl, leč
nejblíže apoštol ku pokutě té nehledí. Dí
nepřišel jsem šetře vás, abych vás šetřil, abych
nemusel trestati vás, nemusel přijíti s prutem
a holí, 1. Cor. 4, 21. proměnil jsem plán
svůj pro ušetření vás. Dí ještě, dosud hledě
k záměru svému předešlému. Nedí Zvám, což
stačiti mohlo, nébrž do Korintu, což sličněji
a velebněji se nese. Aby ale slova šetře pro
tivníci jeho na zlou stranu bráti nemohli,
ihned nadchází a vysvětluje: Ne že panujeme
nad vírou vaší, něbrž panovníci jsme radosti
vasí. Nad vírou panovati jest tvrdě autoritu
svou prováděti, víru lidu ne podle slova Bo
žího, nébrž podle slova svého ustrájeti, ná
hledy své osoby za článký víry vystavovati,
víru při věcech pochybných vymáhati, v ří
zení církve rozkoší a choutek svých a svojich
zájmů hleděti, svědomí lidí bez příčiny ob
těžovati, bezohledně slepého poslušenství žá
dati. Chce říci apoštol: Nehledíme nějaké
vlády nad vírou vaší, nebažíme moci své nad
vámi ukázati a provoditi, vás mistrovati a
tupiti ohledem víry; nebo toho není potřebí,
poněvadž, jak na konci dí, véroustojíte; v cel
ku se držíte víry ode mne, Timothea a Sil
vána vám kázané, aniž příčiny nějaké k vý
slípkám mně dáváte. Ze slov těchto odpůr
cové církve dovozovali, že církvi nepřístojí
u víře stanovných rozsudků činiti; leč Pavel
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jen tomu chce, aby dohled na čirost a či
stotu víry neděl se pánovitě, hrdě, zpupně a
s pýchou 1. Petr. 5, 3., nébrž raději s ma
teřskou láskou a všemožnou šetrností. Že
ovšem vláda a mocnost nad věrci předstoj
cům církve příleží, toho obě dvěepištoly Ko
rinfanům poslané důkazem jsou. V listu 1.
Cor. 4, 21. apoštol s prutem přijíti jim hrozí
a 2. Cor. 13, 2. vyhráží, že nebude jich ni
jak šetřiti, nébrž proti nim vystoupí s tre
stem a pokutou, ač ovšem nenapraví-li se v
těch věcech, ve kterých domluvy a důtky za
sloužili. Aniž také pravda, čemu někteří chtějí,
že by mocnost církve k žťvotu, nepak k víře
se vztahovala, jak již z toho patrno, že ve
škeren život křesťana podle víry spravován
a zřízen býti má. Ale to viděti, že potřebí
jest, aby představenci církve v dobré pověsti
stáli u svěřenců a aby důvěrou jejich oplý
vali. Proto zajisté apoštol Boha za svědka
na duši svou svolává. Nébrž spatřujeme také,
jak shovívavě sluší nakládati se svěřenci a
jak opatrně vyčekávati času, až by dozrála
doba, kdež prospěti mohou výslípky aneb do
kona se nepotřebnými stanou. Přísnost, vece
sv. Augustin, hotova jest hříchy trestati, ale
láska nechce nic trestuhodného nalézti. Vy
volil jsem, ne tvář svou vám poskýtati, nébrž
srdce své pro vás k Bohu vylévati a 'zále
žitost vaši ne ústy u vás, nébrž pláčem u
Boha vyjednávati. A sv. Řehoř Vel.dí: Dobře
spravuje se nejvyšší místo, když ten, jenž
představen jest, nad nepravostmi svými ra
ději než nade bratřími vládne. Všickni za
jisté stejní se rodíme, že ale jiní pod posla
šenství připadají, děje se pro vinu. Máme
tedy v srdci pokoru, v skutečnosti kázeň za
chovávati. Nemluvím já, vece tedy apoštol,
o ušetření pro ukázání moci nějaké nad vámi
a vírou vaší, ješto toho tuto není potřebí,
nébrž pomocníci jsme vaší radosti t.j. k tomu
všelijak hledím pomoci vám, byste radovatí
se mohli, čemu by dřívější náš příchod se
byl příčil, poněvadž by se zarmoucením byl
spojen býval. Místo pomocnécí stojí v Ť. t.
spolupůsobci, spolu totiž s Korinťany, kteří
sami se přičiniti měli. Radosť, o nížtu mluví
apoštol, záleží v radování se z dobrého ú
spěchu a květu života křesťanského ; nebo ne
dostatek řádu t:kového bylpříčinou, že Pavel
se zármutkem a prutem (1. Cor. 4,21.) bylby
musel tam přibýti. Co dí: věrou stojíte t. j.
ohledem víry, ve víře, ne však skrze víru, to
jest dativ ohledu Rom. 4, 19.20. a dává apo
štol příčinu jak již praveno proč netřeba ve
víře jich kárati. O zármutku pak, pro jehož
sobě uspoření nepodal se Pavel do Korintu,
dáleji v násled. kapitole se rozprostírá.
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Hlava II.

Udává příčinu, proč k nim dle dřívějšího ú
myslu svého nepřišel, totiž pro nezarmou
cení sebe a Korinťanů 1—4. Dále jedná
o pohoršení káraném v hstu předešlém
a 0 přijetí do církve pohoršitele 5—11.
Posléze 12—-17.jedná o stavu mysli své
v Troadě a o potěše Bohem uštědřené
osvědčujíc se, že nijak evangelia Božího
nezjinačoval a nezkaloval.

1. Uložil pak jsem toto u sebe, ne
opět v zármutku přijíti k vám. 2. Nebo
já-li zarmucuji vás, i kdož jest, jenž by
mne obveselil, leč ten, který se zarmu
cuje ode mně ? 3. A právě to jsem psal
vám, abych přišed zármutku na zármu
tek neměl z těch, z nichžto jsem se měl
radovati dověřujíc se do všechněch vás,
že má radost (radostí) všechněchvás jest.
4. Nebo ze mnohé útrapy a tesknosti
srdce psal jsem vám se mnohými slza
mi, ne abyste zarmouceni byli, nébrž aby
ste poznali, jakou lásku mám hojněji k
vám.

Dříve byl Pavel pověděl, že šetře jich
nepřibyl k nim do Korintu. To již nyní místnějivyvodíavysvětluje,anvece:| Uložil
jsem pak u sebe ne opět v zármutě přijíti k
vám. Zármutek míní nesvůj, nébrž zármutek,
jímž Korinťany zarmoutiti měl káraje viny a
nedostatky jejich. V zármutě, zármutem ob
klopen, zármutem opatřen, zármutek nesat.j.
vás zarmucujíc. Nemluví o svém vlastním zá
rmutku, leda jenom, že ovšem s přísností a
S prutem 1. Cor. 4, 21. zakročiti museje ra
dovati se nemohl. Místo u sebe čte ř. t. to
liko sobě čuavré t. j. že tak budu jednati,
že to bude směr mého jednání a se chování.
Jiní překládají pro sebe pro své dobro, pro
zisk svůj, a ku prospěchu svému a povídají,
že sličně a vlídně apoštol mluví, jakoby ne
jich, nébrž sebe ušetřiti byl hodlal a ne je
jich, nébrž vlastního zisku byl hleděl nepři
šed do Korintu. Nesnáz jest o slovo opět,
se kterým slovem je vázati a poutati přijde,
zdali pouze se slovem přýjíti, tak že Pavel
jen jednou vůbec v Korintu byl, aneb-li se
má spojovati se slovem v zdrmutku, tak
že Pavel již jednou V zármutku v Korintěse
nalézal. Čehožponěvadž o prvním půldruha
Jetém pobytu říci nelze, tedy přijmouti se

musí, že Pavel před vydáním listu prvého
ještě jednou v Korintu pobyl, o kterémž ale
pomeškání se zármutkem spojeném nic Sv.
Lukáš ve Skutcích ap. nepoznamenal; o tom
jsme již se šířili výšeji a při tom prohlásili,
že konečný úsudek o tom uvidíme při 13,
1. nížeji.

Příčinu, pro kterou k nim sezármutkem
přijíti nechce, udává, že by v tom případě
sám žádné radosti užíti nemohl: Nebo já-li
zarmucují vás, t kdožjest, jenž bymneobveselil,
lečten, který se zarmucuje ode mne? Veslově
já prohlídá k těm vetřelým učitelům, jenž v
takovém poměru ku Korinťanům jak P. ne
stáli. Ten, který se zarmucuje ode mne,dí ap.
a rozumí Korintany vůbec, ne jak se některým
vidělo, krvosmilníka jenom, o němž níže 5.v.

zármutkem ; nebo kdybych to byl učinil, byl
bych právě ty zarmoutil, jenž jediní mne ob
veseliti mohou. Jakoby řekl: Kdož mne ob
veselí, když já vás zarmoutím? Nikdo za
jisté, an vy mnou zarmoucení mne obveseliti
nemůžete, jiného pak nikoho není, jenž by
obveseliti mne mohl. Dí, ženemá radosti pro
sebe a že v radosti Korintanů jedině svou
také radost nalezá a proto také aby radost
jeho při jeho příchodu se nezkalila, raději
písemně, co mu při nich vadilo, vytýkati vo
lil, neodlože toho pro ústné vyřízení. Praví
o tom: A právě to jsem psal vám, abychpři
jda zármutek neměl z těch, z nichžto jsem se
měl radovati, dověřujíc se do všechněch vds,
že má radost všechněch vás jest. V ř. t. dů
razněji stojí slovo psal na prvém místě: I
psal jsem toto atd. Táhne se tím ku prvnímu
listu svému a jmenovitě k těm jeho částěm,
v nichžto nějaká výtka a výslípka se nachá
zí, jaké jsou v k.5. a 6.; jiní ješitně myslí o
listu nějakém Titovi daném při jeho do Ko
rintu poslání, ještě bezdůvodněji potahují to
jiní k nynějšímu listu. Jiní dokonce zočzoav
zo hocipsum berou ve smyslu: obhocipsum
pro to samé, pro to jisté, co odchodno jest
od mluvení apoštolova. Napsal tedy, veceP.,
výtky a výslipky v prvním listu, abych při
jda zármutek nad zármutek neměl, aby ještě
před přibytím mojím k vám příčiny a ná
měty k tvrdšímu zakročenímému odstraněny
byly a stav církve vaší té povahy došel,
že bych se z ní jenom radovati mohl. Z
lásky, jenž mezi učitelem a učencem pano
vati má, apoštol se dověřuje, ano ujištěn jest
a přesvědčen zsrorboc, že v Korinťanech
vládla snaha jemu se všelijak zavděčiti a jej
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obradovati. A tudy projeviv, že takměřvšechna
radost jeho od nich závisí a v nich spočívá,
přidává: dověřujíc se, ješto se dověřuji, že
má radost jest všechněch vás radosti, že vám
tudy záleží na tom, abych všelijak u vás bez
zármutu nébrž s radostí a potěšením pobyti
mohl. A právě to přesvědčení, vece dále ap.,
činilo, že jsem list svůj, v němž jsem vás
kárati musel, v slzách a bolestech psal. (i
Jak sám se vyjádřuje: Nebo ze mnohé útrapy
a úzkosti srdce psal jsem vámmnohýmstzami.
Nebo sic jinak neměv přesvědčení toho nebyl
bych při psaní listu onoho toli bolesti po
cítil a toli slz prolil. Neměltedy zhola úmyslu
je v nejmenším zarmucovati, nébrž úmysljeho
byl, svou výtečnou k nim lásku projeviti. Vý
šel list ze mnohé útrapy a úzkosti a prošel
mnohým slzami. Uzkosti a útrapy se pova
žují co pramenové, z nichžto se list vyprý
štil a slzy co průvodkyně jeho se vytýkají.
Utrapy a úzkosti apoštolovybylyvniterny,jak
ze slova srdce patrno jest. Tím více se mu
síme obdivovati, že Pavel při prvním listě
tak city svoje na uzdě měl, že někdy jenom
propukávají. Nejvíce bolestí a slzí ho stála
ona výslípka, kterouž činiti musel 1. Cor.5.
o krvosmilníku. „Slzami vece, či skrze slzy
mnohé nestydě se jich, jak tam stoici necitně
se jich štítili a je zhola zamítali. Nébrž i
ty důtky a domluvy, jenž jsem připojiti mu
sel, z lásky čiré pocházely. A psal jsem tak
ne abyste se zarmoutili, nébrž abyste poznali,
jakou lásku mám hojněji k vám. Hojněji než
k jiným mnohým církvem, které ode mneza
loženy byly. Pavel veškery církve s láskou
objímal, leč jsou v lásce rozliční stupňové;
Filipští mu bezmála nejmilejší byli ozvláště
něco později, když v Rímě byl; ale 1 Ko
rintané stáli v popředí v lásce apoštolově.
Sličně projevuje apoštol ducha právě apoštol
ského, věrnost v povinnosti spolu sdruženou
s nejútlejší láskou. Tamta kárá, tato kázeň
a káru tu oslazuje a doličuje, že jenom ne
pravost se kárá, osoba ale se miluje, a že
všeliký trest prohlídá ne k učinění bolesti a
působení útrap, nébrž k vyvození a vyvazení
z osidel zlých a tudy k věčné spáse.

Obdivovati se také musíme opatrnosti
Pavlově, jenž tak sobě počíná, že i ti, co mu
nepříznivi byli, lásku k němu pojali. Ale i
to jde ze slov apoštolových, že pravý pastýř
nemůže hýti obojeten a necitedlen, když ne
dostatky, vady a nepravosti na svěřencech
svojich postřehuje, nébrž že nad nimi teskní
a pláče. Sv. Cyprian píše o padlých: Slzí
více než slov potřeba k vylíčení bolesti, jakou
církev postižena jest. Kdož tak tvrd a že
lezen jest a tak lásky blíženské nepamětliv,

II. Korint. II, 5—1. 0 přijetí pohoršitele do cirkve.

aby ty mnoholičné pády a klesky a smutky
vida oči suchy mohl podržovati? Ubolévám,
bratří, ubolévám s vámi, aniž mitu prospívá
má vlastní zachovalost, ješto pastýř v ranách
stáda svého více raněn bývá. S každým spo
juji útrobu svou a břímě smutku jeho na se
beru. S kvílícími kvílím, s plačícími pláči, S
polehlými i já ležeti se domnívám. Střelami
zuřivého nepřítele i moje údy proklány byly,
mečové i mojími vnitřnostmi prošli.

A ješto psal to, tanulo mu na mysli za
rmoucení, jímž církev Korintská skutečněza
rmoucena byla. Píše o něm:

5. Někdo-li ale zarmoutil, ne mne
zarmoutil, nébrž z částky, abych nepři
těžoval, všechny vás. 6. Postačuje tako
vémuto výtka ta, jenžto se děje ode
mnohých. 7. Tak abyste naopak raději
odpustili a potěšili ho, aby se snad pří
lišným zármutkem nestrávil ten takovýto.
8. Proto žádám vás, osvědčiti k němu
lásku. 9. Nebo proto jsem i psal, abych
poznal průkaz váš, zda všelijak poslušní
jste. 10, Komuž pak jste něco odpustili,
i já; nebo 1 já, co jsem odpustil, jestli
jsem co odpustil, pro vás v osobě Kri
stově (učinil jsem); 11. abychom nebyli
oklamání od satana, nebo nejsou nám
neznámi úmyslové jeho.

Mnozí byli mezi Korinťany, jenž Pavlo
vi smutek spůsobili; leč největší smutek u
činil mu ten urvalec, jenž pokrevnou sma
hou sebe a církev byl pokálel. Byla bolest
ta tak veliká, že se jedinou příčinou veške
rého trudu Pavlova zdála býti. I díoní: Ně
kdo-li zarmoutil, ne mne zarmoutil, nébrž z
částky, abych nepřitěžoval, všechny vás. Dí: Ně
kdo-li zarmoutil, ne jakoby o tom pochybo
val, o čemž 1. Cor. 5, 1. s jistotou mluví,
nébrž pro ušetření toho, jehož se týká, proto
také nejmenuje ani zbrodně, jak to v listu
předešlém učinil. To jasno a zřejmo a na
darmo Tertullian o nějakém jiném hříšníku
řeč tu slyšeti chtěl, aby nemusel vyznati,
že hříšníci od církve ku pokání připouštění
a kajíce se rozhřešení býti mají. (Co dále
apoštol vece: Ne mne zarmoutil, nébrž z
částky, abuch nepřitěžoval, všechny vás, to
nejedním spůsobem vykládáno. Jedni slovo
z částky táhnou k apoštolu, a slova násle
dující, abych nepřitěžoval, spojují se slovy:
všechny vás tím spůsobem, abych nepřetěžo
val všechněch vás, neuvrhoval na vás výčitky.
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jako byste k té zbrodní byli lhostejnými bý
vali; nebo 1. Cor. 5, 2. zdá se je všechny
viniti, jakoby docela neteční a nejetní byli
při té zbrodni a tom z ní povstalém pohor
šeni. Leč výklad ten nucen jest a keslovům
nedobře dopadá, aniž slova ne mne a z částky
protivou proti sobě státi mohou. Jiní nadto
onoho výkladu následujíce slova z částky se
slovem vás, slova pak: bych nepřetěžoval se
slovem všechněch spojujíce, nalézají V po
sledních z částky, abych atd. jemnou ironii
a důtku, vás z částky zarmoutil, abych neu
valoval na všechny břemena toho. On zajisté
mohl a byl by rád říci volil: vás bezvýjímky
zarmoutil, ale neučinil toho, aby jich zjevně
nezarmucoval na novo. Avšak i ten výklad
hledaný a nucený jest. Přirozeněji, dopad
něji a tudy lépe jiní slova z částky k obě
ma slovům posledním všechny vás táhnoua
slova bych nepřetěžoval slyší o člověku zbro
dníkovi: abych většího břemena naň obvi
ňováním neukládal. Dí: ne mne zarmoutil a
zapírá, že tím zarmoucen byl, taje se a u
krývaje důtkou, aby ušetřil vinníka a lásku
a odpuštění mu zjednal.

Apoštol tak veškerou vinu mu odpouští,
jakoby od něho ničím nebyl zarmoucen bý
val a tudy užívá perfektu ov AsAtznxevmoha
s celou pravdou říci, že jeho zarmoucenost
již netrvá. Pro ušetření vinníka také dále
praví, že z částky je všechnyzarmouti!, toliko
že zarmoucení ono nebylo dovršené, nébrž
částečné toliko a povrchné, Tak umaluje a
uskrovnuje vinu kajicníkovu ; činí pak to tím
úmyslem, aby nepřetěžoval t. toho kajicníka,
aby neupřílišoval viny jeho, aby nezvyšo
val přečinu jeho, aby trpčeji o něm ne
mluvil. Že ale apoštol věci ty, jak jsme
pravili, pro ztenčení viny kajicníkovy klade,
viděti jest také z toho, co ihned opět k té
hož člověka výhodě praví: Postačuje tako
vému výtku, jenžto se děje ode mnohých. Schy
luje se Pavel ku potěšování smilníka nyní
již kajicného a chce, aby byl na milost při
jat, ješto byl již pokutu nemalou za zbrodeň
svou odbyl. Stačí již, vece, ta kára a po
kuta, které se podrobiti musel, aniž potřebí
a radno dáleji naň trest uvalovati. Dí, ťa
kovémuto, šetrně a Šanovně jméno jeho,
ano i bližší a zevrubnější určení jeho taje a
ukrývaje. Výtkou rozumí trest, jímž postih
nut byl, totiž vyobcování ho z církve a ode
vzdání ho satanovi, aby duch zachován byl
1. Cor. 5, 6.n., jak každému čtenáři známo
bylo. Vyvržen byl z církve, ješto takové
nepravosti se dopustiv na pokání dáti se
zdráhal 1. Cor. 5, 13., leč brzo spamatovav
se a sobě usmysliv pokání podrobilse. Dála

se výtka ona ode mnohých, ješto mnozí při
tomni byli při vyobcování ho z církve a spolu
k nálezu tomu se přidali; nedí ode všechněch,
poněvadž některým z Korinfanů, jmenovitě
oněm, jenž Pavlovi nepřáli, ono vyobcování
cizoložníka nelíbilo se.

Leč mnozí se shodli v tom, že ovšem
z církve má vyloučen býti, avšak nyní ještě
na učiněném od něho pokání nepřestávali.
Těm domlouvá Pavel spokojiti se s károu
již od něho podstoupenou, ano velí dále řka:
tak abyste naopak raději odpustili a potěšili
ho, aby snad přílišným zármutkem nestrávil
se ten takovýto. Zbrodní cizoložníkovou u
ražen byl Bůh, ale uražena, ješto pohoršena,
byla i církev, a každý z Korinťanů cítil se
takměř osobně uražena. Především ale táhne
se řeč Pavlova ku předstojcům církve, jimž
náleželo úsudek vynésti a nález uskutečniti,
Potěšiti ho mají, potěšením tím rozumí pře
devším přijetí do církve, nebo sic jinak po
vinnost každému křesťanovi se klade, hří
šníky kajicné těšiti. Dvojí věc tedy apoštol

| přikazuje, jednu, aby odpustili a prominuli
mu dálejší pokutu a druhou, aby jej do
lůna církve přijali, což nyní oboje v jedno
splývalo. Aby jich ale pohnul tím spíše k
tomu, k čemu je namlouvá, udává jim po
budku: by přílišným zármutkem se nestrávil
t. j. kzoufání sobě přiveden atéměř přinucen
nebyl; podobně vece Ef. 4, 19.0 pohanech,
že zoufavše sobě a o možnosti polepšiti ži
vot pustivše v nepravosti se vydali. Bylo
se obávati, že se vrátí do pohanství nedávno
zůstaveného aneb jinak ve hříchy, z nichžse
kál, opětné a tím hlouběji odepadne; tudíž
ne přísnosti, nébrž opak toho nyní hleděti
třeba. A tudy dí: Proto žádám vás osvěd
čití mu lásku, t j. veřejný nález vydati a
na tom zůstati, aby co předmět lásky byl
považován a podle toho s ním se nakládalo.

ddá a nevelí, ač veleti moha, aby tím spíše
a lehčeji přiměl a naklonil je k tomu S Ci
zoložníkem laskavému nakládání, o němž
jim píše.

Zádá pak neprostě, nébrž udává i po
hnutku, kterou vedeni jsouce, by dotčenému
kajicníkovi se měli všelijak s láskou pro
půjčovati. Pohnutku béře od záměru a ú
čelu předešlého listu svého, kterýžto účel
ohledem hříšníka častěji jmenovanéhojiž do
sažen byl, tak že již nic v cestě nebylo,
proč by neměli jemu lásky prokázati. Dí:
Nebo proto jsem ť psal, abych poznal průkaa
váš, zda všelijak poslušní jste. Proto jsem %
psal, vece, netoliko jsem ústně vzkázal,
aniž na poslech přestával, nébrž ještě nad
to psaď jsém vám. Táhne se ku předešlému
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listu svému, v němž v. K. 5. byl některý
předpis o cizoložníkovi umístil. Psal o tom,
abych poznal, vece, průkaz váš, že všelijak
poslušni jste. Průkazem či osvědčenostízove
osvědčenou jejich ksobě oddanost a posluš
nost, jak sám vysvětluje. Měl sice list pře
dešlý více do sebe účelů, o čemž v úvodu
v list ten dostatečně mluví se, leč tu apo
štol má na mysli ten částečný účel, jejžto
souvislost samoděk namítá. Všelijak, ve všech
věcech, dí, a tudy ovšem 1 v tom, co se ci
zoložníka týká, poslušenství vašeho zkusiti
jsem hodlal. Jiní to leč nevhodně k tomuto
listu táhnou, an tomu výkladu celá spojitost
myšlének se příčí.

Mimo účel prvnějšího listu nyní již do
šlý jiným také důvodem je má k tomu, aby
laskavě se člověkem oním hříšným zacházeli.
Béře jej ode svého s nimi v té záležitosti
stejně laskavého smýšlení. Dí: Komuž pak
jste něco odpustil, t já odpoušťím; ř. t. má:
Komuž odpustíte, i já odpouštím. Vynáší vý
rok svůj povšechně bez místnějšího určení;
leč známo jim bylo dobře, koho míní akam
čelí. Praví tedy, že docela vchází v jejich
smýšlení a docela se shoduje s nimi; tato
pak srovnalost spoléhá na vzájemnosti a 0
bapolnosti, jak ihned důvod uvozuje: Nebo %
Já, co jsem odpustil, jestli jsem co odpustil,
pro vás v osobě Krista jsem odpustil. Pro
vás t. j. ohledem vás, z lásky k vám. Dává
se jim za příklad, an vece, odpustil jsem a
nad to vece, že pro ně, ohledem jich, zeše
trnosti pro ně to učinil, aby oni sami s od
puštěním neotáleli apoštolovi odpor podsu
nujíce. Ale praví: jestli jsem co odpustil, ne
žeby odpuštění svoje toliko co možné aneb
co výminečně dané vystaviti hodlal, nébrž o
hled béře na to, co byl o sobě v. 5. pově
děl, o svém totiž od smilníka neuražení a
nezarmoucení, jakoby řícichtěl: jestli to sku
tečně odpuštěním slouti může, ješto odpu
štění předpokládá urážku (neb zármutek) a
ta se mi nestala. S jedné strany považuje
čin hříšníka onoho co pohoršení církvi dané
a chce, aby obec Korintská mu hoodpustila,
jakož i on odpouští, s druhé strany považuje
týž přečin co možnou a problematickou u
rážku jeho a tu rovně odpouští, aby obec
tím spíše se k odpustu měla. Odpustil ale
Pavel v osobě Krista t. j. jménem, na místě
a v moci Krista Pána, jehož osobu Pavel
zastával co apoštol; jakož byl 1. Cor. 5, 4.
onoho smilce vyloučil ve jménu Jesu Krista,
tak touže mocí a touž měrou jej do církve
opět přijíti velí. Dal zajisté Pán tu moc a
poštolům Mt. 18, 18. Cožkolisvážete na zemi,
bude svázáno i na nebi acožkoli rozvážete na

II. Korint, II, 5—1I. O přijetí pohoršitele do církve.

zemi, bude rozvázáno t na nebt. Zdá se apo
štol Korintanům nějakou vládu a moc dá
vati, leč tak píše lásky užívaje, avšak moci
své apoštolské dobře povědomjest, an napsal
výšeji: abych poznal, zda ve všem poslušní
jste. Nejinak tuto, vece Zlatoúst, činíapoštol,
než jak učinil velev odřezati člověka ; nepu
stil jim tehdá moci odpustiti, ješto pravil:
ustanovil jsem takového dáti satanovi, nébrž
je k účastenství přizýval řka: Když shromá
žděni budete. Z toho jde, že církev má moc
odpustky udělovati, jak to již v nejstarší době
církve za pronásledování se dálo, an na pro
sbu mučeníků nejednomu kajicníku částka
pokání odpuštěna byla Tert. mart. 1. Cypr.
ep. Ješto ale, jak v. 7. viděti, odpustky dá
vati se mají, aby kajicník nezoufal sobě, tudy
se v církvi jich neudělovalo žádnému,leč byl
již část pokání svého odbyl, a sněm Trid.v.
25. sez. velí, aby se v ustědřování odpustků
starý řád zachovával, byvkázeň nemírnou sho
vívavostí neutrpěla.

Ale všeliká ta moc v církvi, dí apoštol
nížeji v. 10, 8. dána jest k vzdělání, ne pak
ku boření. Kdykoli tedy přijde soud vyná
šeti nad hříšníkem, vezdy k okolnostem hle
děti a uvažovati potřebí, zdaby nebylo lépe
šetrněji než přísněji sobě počínati. Proto vi
díme, že Pavel shovívavě si vede. Anoiv
dálejšku projádřuje účel, pro který tu sho
vívati a odpouštěti potřebí jest, an dí: Aby
chom nebyli oklamání od satana, nebo nejsou
nám neznámí úmyslovéjeho. Praví abychom
nebyli oklamáni, ošáleni, ošizeni, podve
deni od satana. Což by stalo se, kdyby pro
neodpuštění tomu hříšníkovi od církve Ko
rintské týž na rozpač a zoufalost se dostal;
tím by připadl hříšník onen v moc vraha
lidského a my bychom oň byli ošizeni a 0
klamáni. Jiní prostrannější smysl udávají:
abychom nebyli oklamáni a podvedeni a pře
lestěni od satana a jako zloveni od něhot.j.
bychom hledíce spravedlnost a kázeň zacho
vati proti lásce neprohřešili se. Nebo vece
sv. Ambroz poenit. 1, 17. všelijak musíme
se vystříhati, aby lék náš nestal se ďáblovým
vítězstvím. Takové pak ostrahy svrchovaně
třeba jest, poněvadž 1. Petr. 5, 8. Ef. 6, 11.
zloduch všemožně hledí nás zahubiti a do
hříchu přivésti. A nám nejsou neznámí úmy
slové jeho a jeho obmyslové a chytrá jeho
usilování, že i pod zástěrou ctnosti a Spra
vedlnosti jiné ku hříchu zavoditi usiluje.
Nedí, že by nám myšlénky satanovy všecky
známy byly, což jediné Bohu příleží, nébrž
tomu chce, že obmyslové ďáblovijdou k tomu,
aby pod pláštěm ctnosti svou věc provedl a
hříšníka ulovil, jak viděti také na Saulovi 1.
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Reg. 13, 9. 15, 9. Nejlepším vojvodou, pravil
Chabrias, jest ten, kdož nejlépe věci nepří
telovy zná. Tak 1 nejlepším vůdcem a vo
jínem křesťanským jest, kdo chytrosti vraha
zloducha zná, jenž proměniv se na anjela
světla zdá se nám tytýž vnukati myšlénky
anjelské, avšak právě tím svodstvím ke hříchu
nás uloviti a přelestiti hodlá.

Po této odchýlce a zacházce 5—11. o
hříšníkovi a jeho přijetí do církve Pavel vrací
se opět k tomu, co byl dříve 1—4. o trudu,
O péči a starosti své mluvil a odálejším ne
pokoji a svízelu svém se rozšiřuje:

12. Přišed pak do Troady pro e
vangelium Kristovo, když dvéře mně 0
tevříny byly v Pánu, 13. neměl jsem
odtuchy duchu svému, poněvadž jsem ne
nalezl Tita bratra svého, nébrž rozže
hnav se s nimi odešel jsem do Mace
donie. 14. Bohu pak díky, jenž vezdy
vítěziti dává nám ve Kristu Ježíši a vůni
známosti své zjevuje skrze nás na vše
likém místě. 15. Nebo Kristovou blaho
vůní jsme Bohu mezi těmi, jenž spaseni
bývají 1 mezi těmi, jenž hynou. 16. Ně
kterým sice vůní smrtnou k smrti, jiným
ale vůní životnou k životu. A k tomu
kdož jest tak spůsobným? 17. Nejsme
zajisté jako mnozí kazíce slovo Boží,
nébrž z čirosti, nébrž jako z Boha, před
Bohem, v Kristu mluvíme.

Mnoho již byl apoštol pravil, s jakým
trudem a neklidem psal list první; ale ne
pokoj ten, vece nyní, neostal ho po vyjití z
Efesu, nébrž v Troadě v něm tím mocněji
naň doryl a jej k odchodu do Macedonie při
pudil. Přišed pak do Troady, dí, pro evan
geltum Kristovo, když dvéře mněotevřeny byly
v Pánu, neměl jsem odtuchy duchu svému,po
něvadž jsem nenalezl Tita bratra svého,nébrž
rozžehnav se s nimi odešel jsem do Macedo
nče. Spojka pak dé jest obnovovací, obno
vuje či znovu uvozuje řeč vsutými myšlén
kami přetrženou. Troada, kam přišel z Efesu
odebrav se Act. 20, 1., leží na cestě do Ma
cedonie Act. 20, 5., kterou cestu konati za
myslil, kdyžprvý list nynější psal 1. Cor.
16, 5—9. (Cinil pak cestu onu pro evange
ltum Kristovo t. j. aby hlásal evangelium o
Kristu P. Christi Xororov jest genitiv před
mětu. Dí že neměl odtuchy a pokoje v Troadě,
když dvéře mu otevřeli v Pánu t. j. ačkoli
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mu byly otevříny t. j. ač měl velepříhodnou
příležitost k působení apoštolskému. Dveřmi
tuto jak 1. Cor. 16, 9. obor účinnosti a pů
sobnosti svojí vytýká. Slovem v Pánu vy
stihuje okres, v němž dvéře činnosti mu ote
vřeny byly, v Kristu, ve věci, nauce, v dílu
Kristově; jiní slyší v Kristu ve smyslu skrze
Krista, pomocí Kristovou a odvozují odtad,
že 1 otvírání dvéřé t. j. připravení srdcí a
myslí lidských k věření z milosti B. pochází.
Nauka ta sice čirou jest pravdou, leč k ní
tuto sotva prohlídal apoštol a prvnější výklad
jest vhodnější. Ač obor ten otevřel se apo
štolu, neměl jsem přece, dí, poklidu duchu
svému, či pro ducha svého jsem odtuchy a
pokoje nenalézal. Nedí duš? své, nébrž duchu
svému, poněvadž říci hodlá, že vyšší právě
stránka bytosti jeho zármutkem a nepokojem
tak zajata byla, že nemoha péči té o Korin
fany odolati nebyl spůsobným pravou měrou
evangelium rozšiřovati. Tita nenalezl v Troadě,
jak byl nadál se, a tudy vzrostl nepoklid
jeho ; byl zajisté téhož Tita, bratra t. j. spo
ludruha svého ve hlásání evangelia, poslal
do Korintu a nyní ho s nepokojem vniter
ným očekával, žádostiv jsa vyzvěděti na něm,
jakou měrou list na Korintany působil. Ne
naleznuv ho pak v Troadě vydal se tudíž
do Macedonte a tam se s Třťem sešel; byl
tedy, jak viděti, Titovi velel, aby z Korintu
skrze Macedonii do Troady cestu konal a
buď v Macedonii buď v Korintu s ním stře
tnul se, sešel se ale s ním v Macedonii, jak
se níže 7, 6. dovídáme a odněho došel zprávy,
jak blahodějně byl působil list Pavlův.

Zprávy, jež Titus donesl, tak oblažily
apoštola, že obsah jejich beztoho Korinťanům
známý ani neudává, nébrž při zpomínce na
ně se v díky Bohu vylévá. Nebo na ty
blahé zprávy a na dobrá ta návěští vztahuje
se díka, již tu apoštol vyslovuje: Bohu pak
díky, jenž vezdy vítěziti dává nám vě Kvistu
Ježíši a vůní známosti své zjevuje skrze nás
na všelikém místě. Ve svízelech nejedněch
byl apoštol a ti, jenžto s ním spolupracovali
v evangeliu; Bůh jemu ale a všem stoupen
cům jeho dal ze všeho vyniknouti a Se vy
dobýti a je netoliko vítězi učinil, nébrž jim
vítězoslávu připravil, jak text řecký a latin
ský vyjádřuje, an m. vétěziti raději vátězoslaviti
klade. Dává, vece, Bůh, abychom se Ví
tězi stávali, Zidy a pohany buď víře v Kri
sta ziskujíce, buď je přemáhajíce a zahan
bujíce a všechny svízely, útrapy, úzkoty a
strachy slavně překonávajíce. Nepřátelé jsou
nevěrci, ďábel a svět. "Tojest výklad téměř
povšechně přijatý, podle něhož 9oreuPevow,
triumpho se faktitivně či působivě béře. Jiní
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ale překládají: jenž Bůh nad námi vezdy
triumfuje Či vítězí a vítězoslaví nás učiniv
sluhami svými ve všem poslušnými a ná
stroji vezdy účinnými a nad to veliké věci
skrze naši účinlivost vyváděje. Ve případě
tomto ukázalo se vítězství Boží v blaženém
úspěchu listem prvým u Korinťanů docíle
ném, o čemž Pavel nyní vědomost ode Tita
obdržel 7, 6. Leč prvnější výklad jest ob
vyklejší. Sv. Jeronym vykládá vétězí Bůh
skrze nás a vítězstvím Božím jest utrpení
mučeníků pro Krista, prolití krve a radost
v samých mukách. Když zajisté někdo mučně
v takových útrapách veseliti se vidí, ihned
vůně známosti Boží se rozšiřuje mezi národy
a tane myšlénka, že by, nejsouc pravdivým,
nikdy krví a životem se evangelium nehájilo.
Tak Jeronym k Hedib. 11. Ve Kristu, dí,
vítězíme, co v živlu, v němž ono vítězství
se děje, v záležitosti, v díle Kristově. Účinek
a následek takovéhoto vítězení jest to, 0
čem apoštol dále praví: A vůni známosti
své zjevuje námi na všem místě. Aneb dle
ř. vůní známosti jeho t.j. Kristovy atd., což
téměř na jedno vychodí, ješto známost o
Kristu jest známost o Bohu, a kdo vidí Sy
na, vidí Otce Jo. 14, 9. Vůně známosti jest
známost co vůně nějaká, již rozsypuje a roz
šiřuje Bůh, jest genitiv přístavečný a zná
most pravdy Kristovy se smyslně předsta
vuje co vůně, kterou Bůh působením apo
štolů rozšiřuje. Připadl apoštol na obraz
ten, poněvadž vítězosláva s hojným kaděním
vonných věcí se spojovávala. Přesmyknu
tím nějakým Pavel obraz ten vůně od nauky
na učitele přenáší a tyto samy co blahovůni
vystavuje.

Dí předešlou větu dále veda a odůvodňujíc:Nebo© Kristovoublahovůnéjsme
Bohu mezi těmi, jenž spasení bývají, i mezi
děm, jenž hynou. Blahovůně Kristova může
býti buď blahovůně od Krista spůsobená, buď
blahovůně Kristem dýmavá a Kristem napl
něná; apoštol očividně v posledním smyslu
slova svá béře. Jest Pavel blahovůně Kri
stova, poněvadž Kristus v něm docela žije
Gal. 2, 20., poněvadž tedy apoštol jím oddý
chá. (Chce říci: působnost naše povahuje se
k Bohu co nějaká Kristem dýmající a du
noucí blahovůně. Byli apoštolé blahovůní
Kristovou, že všady nauku jeho, život, vzkřes,
božství jeho všady hlásali, svým dobrým pří
kladem obrácení ku Kristu prostředkovali a
lidi co obživné blahovonné koření ze mdlo
by a ochablosti, ano ze smrti k "Životu a
blaženosti přiváděli. Ostává bez mála při
obrazu vonné masti a vonných květin a ji
ného vonidla vůbec užívaného. Jiní myslí,
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že obraz vzat jest od obětí a táhnou se k
výrazu v St. Z. zhusta užívanému, kdež oběť
Bohu vzdávaná sluje chutnou blahovůní Ho
spodinu dobrolíbeznou Lev. 1, 9. 13. 17.
a j. Ale to chtěje vyjádřiti, byl by apoštol
jistě jiných slov a především oněch obvyk
lých odor suavitatis 0041 svečiec užil.

Blahovůní jsou apoštolé všady a vezdya
to netoliko mezi spasenci, jimž blahovůně evan
gelia života svatého a věčnéhodopomáhá, nébrž
i mezi těmi, jenž hynou. Vůně, kterou roz
ptylujeme, jest blahovůně a Životodarná vů
ně, leč pro zlou povahu některých stává se
jim netoliko nevýhodnou, nébrž i záhubnou.
Služba apoštolova Bohu vezdy obětována
jsouc, vezdy a všady se líbila Bohu i při
těch, kterým kázaní jeho neprospělo. Lečtoapoštolsámvysvětluje:© Některýmsice
vůné smrtnou K smrti, jiným ale vůní život
nou k životu. Již slovo vůně smrtná, vůně
smrti, vůně smrtonosná hlaholem svojím vý
znam svůj vyjádřuje, že totiž nauka křesťan
ská, ač sama v sobě Životoplodná blahovůně,
stává se některým pro zlou jejich vlastní
povahu smrtonosným výdechem; leč apoštol
ještě pro důraznější myšlénky vynoření při
dává výsledek ten konečný, jenž ze smrto
nosné síly vůně té vychází a dí: vůní smrt
nou £ smrti. Podobně činí při členu dru
hém, kdež slova zřejmá vůní žívotnou ještě
okřepuje, výsledkem přidávaje k životu. Zlo
lidé nepoddajíce se evangeliu a na něm se
utrhajíce smrti t. j. zátraty docházejí a jen
ti dobromyslní, jenž vírou Kristovou nauku
ujímají a podle ní život spravují, života věč
ného se domáhají. Odkazují tu vykladatelé
na nejeden příklad ve přírodě, že táž věc
podle povahy věcí, na něž působí, buď blahé,
buď protivné účinky vyvodí. Jedním a týmž
ohněm, vece sv. Aug. civ. D.1,8. zlato ryzo
sti nabývá, pléva v kouř se obrací; pod je
dním tříbem stébla se drtí, zrno se čistí a
za stejným pohnutím mrzce páchne bláto,
drahá ale masť libě zavání. A Oekum. dí:
Táž drahá masť okřepuje holuba vůní svou,
chrobáka však usmrcuje. Kristus jiným ku
pádu, jiným ku povstání slouží Luc. 2, 34.
jakož i církev pěje o nejsv. svátosti eucha
ristie: Zlým je v zhoubu, dobrým k spáse.
Leč ř. t. místo vůně smrtná čte vůně zesmrti
k smrti a níže ze Života k životu, kteréžto
čtení ř. se v rkp. £ ABC a u mnohých sv.
Otců nalezá. Podle toho čtení slova dvakrát
kladená vezdy jiný poněkud a rostoucí vý
znam obdržují. Stává se jedněm vůní ze
smrti k smrti t. j. z časné duchovní smrti, v
niž nevěrou upadají, stává se jim smrtí věč
nou, t. j. věčnou zátratou. A naobrat u ji
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ných se stává vůní ze života k životu t. j.
ze života časného, pobožného, z víry pocho
dilého k životu věčnému t. j. věčné blaže
nosti jim slouží. — Takové mluvení, v němž
totéž slovo rozličně se béře, nejednou Vpí
smě přichází. Na světě byl, dí sv. Jan v
evangeliu o Kristu Jo. 1, 12. a svět jím u
činěn byl a svět nepoznal ho. To tedy ze
slov Pavlových jde, podle jednoho i podle
druhého čtení, že dle toho, jak nauka jeho
se buď přijímá, buď odmítá, ona buď k spáse
slouží, buď k záhubě bývá. Nebo Jo. 3, 18.
kdo věří v něho, nebude souzen, kdo ale ne
věří,již jest odsouzen. Zákon svat jest, dí
apoštol Rom. 7, 12. 13., ale hřích učinil mi
dobro zlem a život učinil mi smrtí. Tím
více to platí o evangeliu a ovšem sluší je
stotu jeho od účinků zlobou lidskou vyve
dených různiti. Ale i to samo sebou se na
skýtá, že každý křesťan blahou vůní býti má,
dobrým příkladem, modlitbou, dobrými vzdě
lavacími řečmi. S větší váhou se to od před
stavence církve žádati může a má on býti
zahradou vonnou, po jehož vůni všickni běží
Cant. 1, 3.

Těmi podobenstvími vyjádřil apoštol ve
liké a rozhodné působení apoštolského úřadu
svého. Leč an to psal, namanula se mutřída
oněch učitelů neupřímných, kteří se samoděk
za učitele vtírali k užitku svému a ulovení
Korinfanů na svou stranu přihlédajíce. I vy
volává nadšeně: A k tomu kdož tak spů
sobným? A £ tomu t. j. k té tak vznešené
apoštolské působnosti, aby co blahovůně ži
vot rozšiřoval světem, k tomu kdožtak dosta
tečen a spůsoben ? Pro větší důraz klade na
před slovo k tomu, a napotom teprv otazné
zájmeno: Kdož staví, chtěje, aby rozmysl při
slově k tomu t. k takovému úkolu vzneše
nému se podržel. Slova čak není v ř. t. a
zbytečně do lat. vklouzlo, an bezmála od lat.
pisce tam m. nam nedopatřením položeno
bylo. — Na otázku tu Pavel sám v násl. v.
odpovídá; leč odpověď jeho jest nepřímá
toliko, an dí: Nebo nejsme jako ti mnozí ka
zíce slovo Boží, nébrž z čtrosti, nébrž jako z
Boha, před Bohem, v Kristu mluvím. "Těmi
slovy se vyjímá od lichoučitelů nespůsobných
k dílu tak převznešenému a udává ihned
příčinu takového sebe asvých druhůod oněch
odlučování, oněm vinu dávaje, že kazí, po
Tušují, cízoložé slovo B., je přejinačujíce, ka
zíce, rozlišujíce. Zloučitelé: oni jsou ti mnozí
Korinťanům dobře známí oi zoAAoí,kteří Pa
vlovi všelijak odporovali. Místo cizoložícejak
vulgáta překládá čte t. Ť. xarmnmAsovzespře
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kupujíce, krčmujíce, kupčíce, lichvíce, lichu
jíce, a proto k vínu vodu přiměšujíce Jes.
1, 22. jak to zámyáos překupník a vyčepitel
nezřídka činí a tudy tím činem kazíce, C1
zoložíce. Tím spůsobem vulgáta dle smyslu
dobře vyložila. Jsou to lidé, vece ap., kteří k
čirosti slova Božího některé nepotřebné ná
lezy mysli svojí přiměšují a míchané to zboží
za pravé slovo Boží vydávají. Nížeji 4,2. jme
nuje to počínání lestným nakládáním se slo
vem Božím (čolobvzsc). Takovíto učitelé slují
v podplátaném Ign.1. Trall.6. Kristokupci, jenž
jed bludu- přiměšují do řeči sladké svojí; ač
ovšem ti, o nichž apoštol mluví, V některých
jenom vedlejších věcech bloudili a jim ne
tak o blud, než raději o marnou slávu a časné
výhody šlo, např. o ceremonie St. Z., 0 za
chování rozdílu v pokrmech. "Těmtosvato
kupcům sebe a své stoupence naproti staví,
an stupňovaně dí dvakrát pro důraz spojku
nébrž opakujíc: Nébrž z čtrosti, nébrž jako 2
Boha před Bohem v Kristu mluvíme,Mluvíme
£ čirosti t. j. jak se věc sama má, nic nepři
družujíce, čeho bych od Krista nebyl přijal
a čeho bych před Bohem, jenž do srdce vi
dí, zodpovídati nemohl. V ř.stojí jako z čt
rosti, slovo jako větu sesiluje, jak Jo. 1, 14.

irost či upřímost staví proti chytrosti světské,
proti náruživostem těla a vůbec proti před
chozímu kupčení. Dí z čřrosti, což větší důraz
má, než kdyby byl pouze řekl čiře, t. řeči
jeho z upřímosti jako z hluboké studně vy
cházejí. Ještě zvýšuje řeč svoji, an dí: jako z
Boha, čím původ nauk a vůbec řečí svojich
z Boha či od Boha odvodí a vece o sobě,že
tak mluví a učí mezi nimi, jakoby Bůh jím
mluvil, jímž nadchnut jest. Co ale přednáší,
to přednáší před Bohem t. j. s dobrým vě
domím, že Bůh přítomen jsa jej slyší a slova
jeho váží R. 4, 17. Dokládá v Kristu a Vy
stihuje obor, v němž řeči jeho se povahují.
Jakoby pravil: V Kristu žijí a hýbají se řeči
moje, nic ze své moudrosti nepřičiňuji, nébrž
všechno od něho přijímám a od něho sevy
učiti dávám. Nevhodně někteří slovo vKristu
vyložili skrze Krista, jiní o Kristu, ale apo
štol nenapsal ani dr anireol, nébrž sv a tudy
předešlého výkladu se držeti. Očividně trojí
povinnost hlasatalům odtad plyne: 1 aby z
Boha kázali; 2. před Bohem a 3. v Kristu.

Leč poněvadž počal některou tu zásluhu
svoji vynášeti, zdáti se mohlo,jakoby k tomu
pouze chlubivostí pohnut a poboden byl bý
val, aby právě tak se o svých přednostech
vyjádřoval. I vychází takovéto výtce v úst
rety v k. 5.
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Hlava III.

Pravt, že schvalby od lidénepotřebuje, ješto 0
brácení Korintanů schvalboujehojest 1—6.
a nad to služebník Nového Zákona čest
vyvýšenou má T—11., při čemž přednost
Nového Zákona přede Starým vyličuje.
Posléze 12—18. mluví o závoji ulehlém
na St. Z. a na Zidech smyslu Sť. Z.ne
dochodilých, an závoj ten jem vírou v
Krista se odhrnuje.

1. Začínáme-li opět sami sebe schva
lovati? aneb zdali potřebujeme jako ně
kteří schvalovacích listů k vám anebod
vás ? 2. Listem naším vy jste napsaným
v srdcích našich poznávaným a čítaným
ode všech lidí, 3. ješto jest patrno vás,
že listem jste Kristovým přisluhovaným
od nás a napsaným ne černidlem, nébrž
duchem Boha živého, ne na deskách ka
menných, nébrž na deskách srdce těles
ných. 4. Důvěru pak takovou máme skrze
Krista k Bohu, 5. ne že bychom spů
sobni byli mysliti něco sami od sebe
jako ze sebe, nébrž spůsobnost naše z
Boha jest, 6. jenž uspůsobil nás služe
bníky býti Nového Zákona ne písmenem
nébrž duchem ; nebo písmeno zabijí, duch
ale obživuje.

Apoštol ve větách posledních předešlé
hlavy o sobě povídal věci, které se mu za
chloubu od nepřátel pokládati mohly. Oni
slova jeho, jimiž důstojnost apoštolskou svou
hájí, nadsazujíce v pomluvu se vydali, že u
Pavla není leda holá chlouba a ctižádost. Toho
Pavel byl zakusil při prvním listu, k němuž
se tuto slovem opět táhne maje na mysli ně
která místa jeho, v nichž mocněji a slavněji
vystupoval 1. Cor. 4, 21. 14, 17. Dí tedy s
dotazem: Začínáme-liopět sebechvdliti? aneb
či potřebujeme jako někteří schvalovacích listů
k vám aneb od vás? Tou druhou otázkou
táhne se k listům, jež sobě někteří na po
ručenou psáti dávali od církve, z níž vychá
zeli, k církvi, k níž se opět brali. Činili to
dílem pro osvědčení, že pravi jsou v učení
svém, dílem větším ale, aby tím vlídněji při
jímáni a vším k životu tělesnému po
třebným tím hojněji a štědřeji obdarováni
byli. K nim směřuje slovy pakněkteří. Řecký
t. v některých rkp. AKZ, místo aned-li potře

bujeme atd. čte leč bychom potřebovali si m.
1, kterýmžto čtením nějaká ironie se obnáší;
avšak čtení v textu i dle ř. rkp. průvodnější
jest, a Pavel nemluví v ironii, nébrž mator
ně a tklivě, když dáleji o nepotřebě listů
na poručenou pro sebe mluví: Listem naším
vy jste napsaným v srdcích našich, poznává
mým a čítaným ode všech lidí. Listem totiž
schvalovacím. Pro Pavla byli Korinťané listem
schvalovacím, an obrácení jejich mu nejenom
u nich lásku a úctu spůsobiti mělo, nébrž
všady u jiných církví za zásluhu velikou se
počítati muselo. Nebo stupeň vzdělanosti vy
učenců dává souditi o spůsobnosti a hodno
sti učitelově. Napsán jest list ten v srdcích
našich t. j. v paměti své a ve svém vědomí
jistotu máme, že u vás a vámi u jiných od
poručeni a chváleníi býváme. Chce říci: že vy
odporučením a chválou naší jste, o tom nás
přesvědčuje srdce naše; naše vědomí jest
deskou, na nížto list ten schvalovací se na
psán nalezá. Takto pak napsán jest list ten,
že se všady poznává a čte ode všech; žád
ného není tajno, že Korinťané Pavloviza list
schvalovací slouží. Bylo zajisté všem známo,
s jakým trudem a s jakou námahoujsem vás
obrátil, jací byli před obrácením mravové
vaši a jak nyní se nevýslovně napravili. Jiní
vykládají slova napsán na srdcích n. o lásce,
jakoby pravil, že Korinftané v srdci jeho na
psáni jsou a kamkoli přijde, že všady list
ten k čítání naskýtá z toho srdce vypravujíc,
jakou církev si Pán v Korintu shromáž
dil. Výklad ten předkuje, leč není velmi od
choden od výkladu prvého.

Vidělo se ale apoštolovi slova poznává
a čte se šířeji vyložiti a místněji a blížejiu
rčiti. Ješto jest patrno o vás, dí dále, že li
stem jste Kristovým přisluhovaným od nás,
napsaným ne černidlem, nébrž duchem Boha
živého. List Kristův jest list od Krista po
chodilý; Korinťané zajisté, jelikož křesťané
byli, byli písmem, listem či dílem Krista Pána.
Není slovo Krista genitivem předmětu, což
dává smysl: List, jenž o Kristu jedná, v němž
zákon Kristův a příkazové jeho napsání jsou
a se zachovávati mají. Nebo bychom se ptáti
museli, kdo původcem listu jest ? To, praví,
ovšempatrnojest, vtom jste všemzjevni; nedí
byli jste, nébrž praví jste patrní, poněvadž
povaha tato vezdy více a více se zjevuje a
na vědomost lidem vychází. Listem rozumí
pouze a vůbec list, nerozumílist schvalovací;
nebo tím, co nyní praví o listu — že Kri
stův jest, zhotoven od Pavla atd. — právě
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povahu onu schvalovací přičinuje. List ten
sice Kristův jest, ale přisluhovatel jeho byl
Pavel (a Timotheus) a při zhotovování neu
žito černidla neb ingoustu, nébrž vyhotoven
list Duchem Boha živého. Není list obyčejný,
než mimořádný, an Duchem Božím v myslech
a srdcech Korinfanů obrácení na víru stalo
se. Jmenuje Ducha Duchem Boha živého,
ješto o živodárné moci mluví. Prohlídá k
Jerem. 31, 33., kdež Bůh vece, že dá zákon
svůj do útrob jejich a v srdcích jejich napíše
jej. A to jest, co Pavel tuto dí, že látkou,
na kteréž napsáno písmo listu onoho,nebyla
leč srdce Korinťanů: Ne na deskách kamen
ných, nébrž na deskách srdce masitých. Na
ráží tu na tabuly Mojžíšovy, na nichž desa
tero přikázání Božích napsáno bylo. Masitých
dí, nedí pletských — oaoxivawcarneis, nepak
caoxuuis, aby vytknul jemnost, chopnost a u
čelivost myslí Korintanů při hlásání jim evan
gelia; stojí slovo to protivou slova kamenných,
tvrdých, nejemných, Slovo caoxix0g pleťský se
obyčejně béře ve zlém smyslu o náklonnosti
k hříchu. Slovem masitý či pletitý, pletěný
se vystihuje jemnost, hotovost ku poslušen
ství, Naráží při tom na onu přípověd Ez. 11,
19., 36, 26., kdež Bůh praví: Odejmu vám
srdce kamenné a dámvám srdce masité, a uči
nám,abyste vpříkazech mojich chodili. Protivami
masa a kamene, černidla a ducha se mávy
jádřiti, že se tu nalezálist docela mimořádný,
S nímž desky zákona Mojžíšova se nemohou
rovnati. Tudy již navrhuje, že Nový Zákon
daleko přednost má před Zákonem Starým,
což níže šířeji vyvinuje. Mohlo již stačiti
slovo srdce nxaodiusna tabuldch srdce, an V
protivě ke kamenným tabulám jemnost onu
dosti zřetedlně značí; leč Pavel ještě pro
větší důraz přidává slovo masitý. — Srdce
lidské jest deska, prst, jenž na něm vyrývá
písmena, jest Duch svatý ; písmo, jenž píše,
jest láska a ostatní ctnosti, milost Boží jest
černidlem. Střežme se, aby srdce naše ne
stvrdlo pro lásku Boží a aby zloduch nenapsal
a nevryl v srdce naše lásku k světu, ku po
chotěm a nepravostem.

Velikého cosi sobě připisuje Pavel těmi
slovy; tudy aby nezdál se z míry vykráčeti,
připojuje: Důvěru tu či to přesvědčení,ubez
pečilost máme skrze Krista k Bohu. Že tak
mluviti, že sobě obrácení vaše připisovati a
jím chlubiti se mohu conějakým listem schva
lovacím, to nejde ze zásluhy mojí, nébrž z
milosti a ze zásluh Jesu Kristových. K Bohu
dí t. j. ohledem Boha, jenž jest pramenem
všeho požehnání a úspěchy dává činnosti apo
štolské, Jiní slova k Bohu zoóg z. ©. u Boha,
beroujakoby stálo před Bohem ajakoby slovem
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tím se vynášelo, jak pravá, pevnáajistá jest ta
chlouba, ješto i před Bohem platnost má.
Čehož opak prý praví Rom. 4,2: Abrahám
h ze skutků ospravedlněn jest, má slávu, ale
ne před Bohem. Leč první výklad dopadněji
přiléhá k významu částice z066 lat. ad. Tím
činem sice Pavel všechnu slávu Kristu Pánu
připisuje, leč poněvadž i zeslov důvěru máme
v B. mohlo se zdáti, že si Pavel připisuje
dostatečnost a spůsobnost k působení apo
štolskému, tudy se zaštituje apoštol, an dí:
Ne, že bychom spůsobní byli sami od sebepo
mysiiti co jako sami ze sebe, nébrž spůsobnost
naše z Boha jest. Pomysliti a usouditi, co by
bylo prospěšno k spáse lidské, dí ap., ne
pochodí od lidí, nébrž jde z milosti Boží, tudy
ani já nejsem dostatečen a spůsoben ktémuž,
nébrž spůsobnost naše z Boha jest. Roze
znávati se musejí slova od sebe a zesebe, Slovy
od sebe, jenž patří ku slovu spůsobní, vytýká
se nejbližší původ a slovy ze sebe se vysti
huje původ nejzazší a prvotný a apoštol po
sledními slovy slova prvnější blíže určuje. Z
toho sněm arausik. c. 7, právem vyvodí, že
již myšlénka spásonosná, tím více tedy sku
tek dobrý od Boha pochází. Věčná Pravda
sama to vyřekla, že bez Boha nic dobrého
činiti nemůžeme Jo. 15, 5.: Beze mne nic
nemůžete činiti. Bez milosti Boží jsme podo
bni ratolesti vinného kmene, jenž uťata byvši
ihned stává se ničemnou Jo. 15, 4. 8Bněm
Trid. s. 14. c. 8. praví: Kteříž od sebe jako
ze sebe nic nemůžeme, pomocí toho, jenž nás
posiluje, všechno můžeme, jak dí ap. Fil. 4,
13.: Všecko mohu v tom, jenž mne posiluje.
Z toho místa na jisto jde, že veškeren za
čátek spásy a veškera po ní tužba z milosti
B. pochází, ale ovšem z toho nejde, že by
vůle lidská žádných sil neměla. Ke všemu
skutku dobrému dvojí se sbíhá příčina,jedna
přirozená, vůle lidská, jenž činí, že skutek
jest člověckým, a jedna nadpřirozená, totiž
milost Boží, jenž Činí, že skutek dobr jest a
spasiliv. Tudy při každém skutku dobrém
svou nestateč vyznati a Boží milost velebiti
přijde. Nikdo, dí sv. Cyprian, není silen svými
silami, nébrě Božím uštědřením. Tudy také po
třebí modliti se, aby Bůh myšlénky naše řídil
a spravoval a dobrá myšlení nám vnukal.
Uděluj nám, modlí se církev, prosíme Pane,
vezdy ducha mysliti, co dobro jest a vykoná
vati, abychom bez tebe bytovati nemohouce
podle tebe žíti mohli. Ale i to svatí otcové
berou z těch slov apoštolových, že jen svr
chovaná potřeba člověka přinutiti může, aby
sebe chválil. Cůval tebe cízinec, vece pís.
Prov. 27, 2. a ne ústo tvoje. Ale našlo se,dí
Aug. že se můžeš chváliti soběhrdým a 089=
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bivým nejsa, Boha v tobě chval, ne tebe,
ne že ty jsi takovým, nébrž že tě Bůh jím
učinil. Tak vyplníš, co praví Žalm 44, 7.:
Ustyším hlas chvály, abych zvěstoval všechny
divné věci tvoje; slyšeti hlas chvály jest roz
uměti, že všecko, co v tobě zlo jest, z tebe
jde, a co dobrého a spravedlivého máš, z
Boha jest.

Tím sobě apoštol protírá cestu k uká
zání důstojenství a přednosti úřadu sobě
svěřeného. Kterýžto (Bůh) uspůsobil 1 nás
služebníky býti Nového Zákona, ne písmenem,
nébrž duchem. Prohlidá slovy těmi k otázce
výše 2. Cor. 2, 16. položené: A £ těm ta
kovým věcem kdož jest dostatečen? Odpovídá
tuto: Bůh nás ostatečnil, uspůsobil, uděliv
nám moudrosti, milosti, síly, abychom spa
sivé úřad ten vedli. Novým Zákonem či no
vou úmluvou rozumí celou ústavu spásy skrze
Jesu Krista zavedenou a staví ji v protivu
S úmluvou starou, ve kterou Bůh vnikl skrze
Mojžíše. Místo písmenem a duchem čte ř.t.
písmene a ducha a čtení to jedině jest pravé,
tak že čtení Vulgáty v témže smyslu musí
se bráti. Slova ta písmene a ducha patří k
slovům Nového Zákona co přistávky, jimiž
povahu Nového Zákona vyličuje v protivě k
Zákonu Starému. Služebníci jsme Zákona
Nového, dí, služebníci ducha a ne písmene.
Slovo písměnadesýlá něco vněšného, tvrdého,
neživého, koravého, stuhlého a skřehlého,
slovo duch naskýtá cos živoucího, živodár
ného, vniterného, jemného a bybného, sílu
obživnou, obrodivou, zachovavou a dovršivou.
Starý Zákon jmenuje písmenem,. poněvadž
netoliko písmem vydán byl, nébrž poněvadž
se nejvíce věcmi zevnějšími obíral a méně
ke vniterné srdce proměně hleděl, aniž té
pomoci podával, kterou jediné vniterná,
mravná povaha dojíti se může. Nad to pak
tak sluje, poněvadž pod obalem písmene ta
jil a skrýval vyšší smysl ke správě Nového
Zákona odnášející se. Nový Zákon sluje
duchem, poněvadž ač ovšem 1iobřady svoje
maje, bez nichž člověkuobejíti se zhola nelze,
přece především ku mravné vniterné pro
měně prohlídá a spolu milosti té uděluje,
kterou jedině toho docíliti lze. Pavel, i když
psal, nebyl služebníkem písmene, nébrž du
cha, an naproti tomu Mojžíš, 1 když nepsal,
přece na písmenách se povahoval. I Zákon
Starý dle bytnosti své jest duchovným Rom.
7, 14. a výpovědi jeho živoucí jsou Act. 7,
38.; avšak žádostivost zlá ho k záhubě člově
ka nadužívá, poněvadž týž zákon neuděluje
ducha, jenž mocnost žádostivosti ruší. Je
stliže mocnost obživná v Starém Zákoně pů
sobila, jakož skutečně působila, dálo se to
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zpátečným nové úmluvy v obor Starého Zá
kona zasaháním. Tudy se z milosti Kristem
zasloužené stalo, že na př. Saul I. Reg. 10,
6. byl docela v jiného muže přetvořen. Proč
Bůh je uspůsobil, ostatečnil, sloužiti duchu
a ne písmeni, toho dává příčinu Pavel sám,
an praví: Přsmě zabijí, Duch ale obživuje.
Praví o St. Z. že zabijí, poněvadž předpisuje
a smrtí hrozí těm, kdož by těch předpisů
nezachovávali a přece neuštědřoval síly,
moci a milosti, aby člověk předpisů těch se
držeti a je zevrubně plniti mohl. Mimo to
nemohl Zákon Starý dluhu hříšného, v němž
pokolení lidské Adamem uvázlo, nikterak
zapraviti, ano ještě nad to příkazové jeho
vzbouzeli a vzprouzeli zložádosti ve člověku,
jak Pavel Rom. 4, 15. 7, 7. 1. Cor. 15, 56.
Rozumí se smrt věčná, odloučení od Boha;
ovšem že mravná jakož i smrt duchová se
tu spolu rozumí, ale hlavitě prohlídá apo
štol k smrti věčné. Naopak Nový Zákon
odživuje, poněvadž onen dluh hříchův sma
zuje, milost Boží uštědřuje, kterou se před
pisové mravní snadno vyplňují atak člověka
k životu blaženému a věčnému připravuje,
ano jemu S Části již tuto onoho života udě
luje. Jes. 3, 36. Kdo věří v Syna, má život
věčný. Ten jest smysl slov ode Pavla za
měřený. Avšak musíme zmíniti se o smyslu,
jejž podkládají někteří staří učitelé na
šemu místu, ač sami vědouce a vyznávajíce,
že to jest raději užití a obrácení ke zvlášt
ním záměrům, nežli pravé vykládání. Roz
umějí tedy slovatakto: Písmo sv. slovně brané
a vykládané a nerozuměné přináší tomu, kdo
je zle vykládá, smrt, jej v bludy uvádíc,
avšak v duchu církve slyšené a podle ana
logie církve sv. vyložené ovšem člověkovi ži
vot přináší. Smysl ten jak praveno v těch
slovech se nenalézá, ale ovšem věty ony
pravdivy jsou.

Vylíčiv apoštol rozdíl mezi Starým a
Novým Zákonem, dovodí z něho, jak mnohem
větší sláva přisluší službě Nového nežli Sta
rého Zákona. O tom dí:

7. Jestliže pak služba smrti, pí
smeny vyrytá na kamenech, byla v slá
vě, tak že nemohli pohleděti synové
israelští na tvář Mojžíšovu pro slávu
obličeje jeho pomíjející, 8. kterak ne
více služba Ducha bude v slávě? 9.
Nebo jestliže služba odsudku slávou
jest, mnohem více oplývá služba spra
vedlnosti slávou. 10. Nebo ani oslave
ným není to, Co se oslavilo v té částce
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pro vyvýšenou slávu. 11. Nebo jestliže
co pomíjí, skrze slávu jest, mnohem více
co zůstává, ve slávě jest.

Slávu Nového Zákona vyličuje porovná
ním jí se slávou úřadu Mojžíšova pokráčeje
od menšího k většímu. Při tom, jak již sv.
Zlatoúst soudil, hledí na ldi ze židovstva
pokřestěné a na obřadech starozákonných
tuze obvyklé, jejichž v té straně nemírnosti
ve stříc vyjíti za potřebné uznával. Jestliže
pak služba smrti písmeny vyrytá na kame
nech byla v slávě tak, že nemohl pohleděti
synové Israelští na tvář Mojžíšovu pro slávu
obličeje jeho pomájející, kterak nebude víceslužbaDuchaveslávě?© Službousmrtina
zývá Starý Zákon pro touž příčinu, pro kte
rou byl pravií předešle, že zabijí, poněvadž
odsouzením a smrtí časnou hrozí a věčnou
smrť uvádí na ty, kteří jedině a výlučně v
něm spásy své hledají. Praví, že služba
smrti vyryta byla písmeny na kamenech, po
něvadž desky ty dvě, na nichž desatero Bo
ží vyryto bylo, představují celý Zákon Starý
a poněvadž byly nějakou listinou a osvědče
ním nějakým úřadu Mojžíšova. Místo byla
v slávě čte t. ř. stala se ve slávě, byla osla
vena, oskvěla, skvoucí se stala, leč to na
jedno vychází, aniž sobě mnoho oddá. Ta
sláva a ta skvělost taková byla, že nemohli
synové tsraelští pohleděti na tvář Mojžíšovu
pro slávu jeho pomějející t. j. jenž opět po
minula a povahou svou pomíjeliva byla. Pro
hlídá k tomu, co se vypravuje o Mojžíšovi,
když sešel s hory sinajské Ex. 34, 29., že
totiž obličej jeho byl následkem obcování s
Bohem tak skvoucí, že Israelité nemohli po
patřit na tvář jeho. Dokládá o slávě slovo
pomájející. Sláva ta poměíjela a pominula,
dočasnou a míjelivou jsoucí a tou míjelivou
povahou svojí naobrazovala, že i Zákon Starý
celý pomine. Smysl jest: Jestliže posluho
vání zákona zabíjejícího a smrtonosného, na
deskách kamenných vytesaného slavno bylo,
slaveno totiž byvši skvělobou obličeje Moj
žíšova, když podruhé s hory sstupoval zá
kon nesa, tak že nemohli Israelité očima
upjatýma hleděti na tvář Mojžíšovu pro skvě
lost, jížto zářil obličej jeho z obcování s
Hospodinem. Jest to předvěta, jejíž dověta
se klade ve verši násl.: Kterak nebude více
služba Ducha v slávě? Staví tu naproti
službě smrti službu ducha. Protiva přímá
byla by protiva smrti a života, leč Pavel
místo života klade ducha co pramen života,
a tak zove Nový Zákon, poněvadž obživuje,
Ducha svatého obživného uštědřujíc. Více
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slávy se nalezá při Novém Zákoně nežli při
Starém, zvláště proto, že darové Ducha sv.
se dávají a milost Boží posvětná se vlévá.
Mluví Pavel z pohledu Starého Zákona do
Nového a slovo bude jest futurum závěrku,
jenž z předeslaných návěstí nutně plyne.
Ovšem že také služebníci Nového Zákona,
jakými jsou apoštolé, nade služebníky St. Z.
vyvýšeně předkují. Tím sice bezodporně
provodil co provésti chtěl, dokázav, že jinak
nelze býti, leč že najisto sluhové N. Z.
větší slávy důstojní jsou, než sluhové Zá
kona St.

Avšak vidělo se mu totéž ještě jednou
říci s obměnou přísudku a tím činem věci
té potvrditi. Dí: Nebo jestliže služba odsudku
slávou jest, mnohem více oplývá služba spra
vedlnosti slávou. Služba odsudku či odsou
zení jest St. Z. pro příčiny výše udané, že
hrozí odsouzením, nemohouc dáti síly k ujití
odsudku toho. ASlřužbouspravedlnosti sluje
Nový Zákon, že člověku ku pravé před Bo
hem platné spravedlnosti dopomáhá. Nepo
rovnává Mojžíše s Kristem, nébrž s apoštoly,
kteří v tom byli rovni, že zákonu Božímu
přisluhovali; leč poněvadž Nový Z. nad Zá
kon Starý nesmírně vyniká, tudy také slu
hové Nového Z. vynikají převýšeně nad slu
hy Starého Z. V listu k Hebr. 3. také Kri
sta s Mojžíšem porovnává, leč to činí za
příčinou jinostrannou. Ale tak vyvýšenajest
služba Nového Zákona nad službou Zákona
Starého, že sv. Pavel předešle v druhém
stupni ji vylíčiv, ještě stupeň třetí a to ten
nejvyšší přičinuje. Dí: Nebo ani oslaveným
nebylo to, co se oslavilo v té částce pro vy
výšenou slávu. Či: Neb i bezslavno jest to,
co oslaveno bylo pro přesažitou slávu. Sláva
služby Starého Zákona, ač v sobě slavná, zdá
se v porovnání se slávou Nového Zákona
bezslavnou, práznou býti v té částce t. j.
v té věci, v tom ohledu t. j. vtom poznání;
a to pro převýšenou slávu služby Nového Z.
Tak slavna, tak vznešena jest služba N. Z.,
že služba St. Z., ač slavna v sobě, docela
vší slávy prázna, hola a bezslavna se býti
vidí. Což staří vykladači již vysvětlovali
porovnáním skvostného lustru, majáku neb
světlárny, jenž za noci hojné dosti světla
vydává, ale za čirého dne bledne a světlé
povahy své zbavena se býti zdá a samému
měsíci plnému se věc stejná přihází. Vy
výšenost ta Nov. Zákona jest, že uděluje
hojnost milosti a k svrchované dokonalosti
člověka vede. Jiní považují první část věty
za pouhá abstrakta a slova v té částceza po
tahování ku konkretnému případu, o němž
tuto řeč jest t. ku službě Starého Z, Jakoby
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pravil: V té částce t. j. ohledem oslavy sta
rozákonné u přirovnání s oslavou Nov. Z.
se stává, že oslavená věc neoslavenou ostává.
Leč první výklad dopadnější a přirozenější
jest. Tomu ale ovšem místo dáti musíme,
že v následujících slovech obecně a ab
straktně se nese, slávu Nového Zákona pře
sažitou a převýšenou býti dovodě. Vece:
Nebo jestli, co pomíjí, slavno jest, témvice, co
zůstává, slavno jest. Větu tu čtenář dle ú
myslu Pavlova má obrátiti na to, co o službě
St. a o službě Nov. Z. pravil. Mojžíšův
zákon byl dočasen, Zákon Nový jest věčen
Rom. 10, 4. Z toho jde, že služba novozá
konná zůstane, aniž pák nějakému jinému
posluhování ustoupí. Mojžíš dával předpisy
až do Krista, Kristus ale jest konec zákona
R. 10, 4. O St. Z. dí: Skrze slávu byl,
skrze slávu takměř prošel; o Novémdí: če
slávě byl, stav trvalý líče, ač jiní myslí, že
Pavel bezrozdílně obojí předložky skrze a ve
užívá. Leč apoštol užívá dix skrze o Starém
Zákoně právě proto, že o něm byl pravil,
že pomíjí, a o Novém Zákoně užívá částice
ve, ješto pravil o něm, že zůstává.

Již pak z toho, co o vyvýšenosti služby
Nového Zákona nade službu Starého Zákona
pověděl, odvětuje dálejší výsledky, o nichž
ihned mluví.

12. Majíce tedy takovou naději
mnohé odvahy užíváme 19, a ne jako
Mojžíš kladl záslonu na tvář svou, aby
nepatřili synové israelští na tváři jeho,
to co pomíjí, 14. ale otupěli smyslové
jejich; nebo až do dnešního dnetáž zá
slona při čítání Starého Zákona ostává
neodkryta, poněvadž v Kristu se odbývá,
15. Nébrž až do dneška, když se čte
Mojžíš, záslona leží na srdci jejich. 16.
Ale když se obrátí ku Pánu, odejme se
záslona. 17. Pán pak duchjest, kde však
Duch Páně, tam svoboda. 18. My pak
všickni odkrytou tváří ve slávu Páně
zhlížejíce se v týž obraz se proměnu
jeme od jasnosti k jasnosti jakožto od
Páně Ducha.

Vylíčil důstojnost Nového Zákona a od
tud i důstojnost a velevážnost úřadu apo
štolského. Přechází nyní na svév úřaděapo
štolském počínání a na vliv, který z důsto
jenství onoho plynul. Vyváděje myšlénky své
z toho, co byl pravil, užívá přechodnéčástice
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tedy. Praví: Majíce teďy naději, mnohé odvahy
užíváme, a ne jako Mojžíš kladl záslonu na
tvář svou, aby nepatřili synové tsraelstí na
tvář toho, co pomíjí. Takovou naději máme,
dí ap. Není naděje toli co svrchu v. 4. jest
důvěra, tamto apoštol mluvil o věcipřítomné,
tuto mluví o věci budoucí. Naděje tedy, 0
níž tuto mluví, jest naděje, že se mu co slu
hovi Nového Zákona oné vyvýšené posmrtné
slávy a blaženosti dostane. Naději tu majíce
mnohé odvahy či svobodomluvnosti užíváme,
čiře, prostě, nezakrytě, nebojácně a otevřeně
se pronášejíce, kdež co posluhovatelé Nov.Z.
vystoupáme, jak to na tak slavnou službu sluší,
nic netajíme, ničeho se neštítíme, s ničím se
neoštídáme, nic neututláváme, s ničím sene
ukrývajíce. Což od protivy vysvětluje, an dí:
A ne jako Mojžíš kladl záslonu. Přimysliti
samovidně se musí: neklademe záslonu, jak
Mojžíš učinil. Neukrýváme, netajíme se po
dobným jako Mojžíš spůsobem. Mojžíš vchá
zeje k Hospodinu a mluvě s ním odjímal zá
stěru, ale opět tvář zakrýval, když mluvil k
lidu Ex. 34, 32, nn. Příčina toho tváře své
zakrývání byla, aby nepopatřili synové israel
ští natváři jeho to co pomíjí. Lépetextřecký
čte: aby nepatřili s. isr. na konec toho, co
pomájí, t. j. na Ronec věcí mijelivé, na konec
věci, která se vypráznuje a hyne t. j. Sta
rého Zák.; nechtěl Mojžíš, aby tanula Israeli
tům namysl pomíjitedlnost Starého Zákona čili
pomíjelivost posluby starozákonné, že totiž
druhdy přestane a vyššímu řádu ustoupí. 0
všem Deut. 18, 15. o proroku velikém mluví,
o Messiáši totiž, jehož všelijak poslouchati
mají a Starý Zákon obnášel již pro typický
ráz obřadů, žertev, obětí, ústav a osob svojich
sebou přechodnou a míjelivou povahu; ale
přece nikde jasně nebylo vyrčeno, že Starý
Zákon má přestati. Neměl zajisté lid israel
ský poznati hned při samém začátku, že celý
starozákonný řád jest dočasen, mimoten a
přechoden, aby tudy nevzali příčinu proti zá
konu tomu se vypínati a zdráhati se ho a
liknovati. Ta nauka teprv časem svým a po
stupem věku starozákonného se více a více
měla rozvíjeti a více světla přibírati Jes. 59.
20. Jer. 31, 31. Éz. 36, 25. nn. Nechtěl Pa
vel říci, že to bylo jediným úmyslem Moj
žíše, nébrž to dí, že ono zastírání tváře mimo
nejbližší důvod, mimo nemožnost patřiti na
skvělost a jasnotu obličeje Mojžíšova, také
jiný důvod tajemný a ukrytý mělo, aby sle
pota jejich vniterná tím obrazena a vylíčena
byla. Kdyby nebyl Mojžíš ukryl obličeje svého,
byliby Israelité viděli, jak se skvělost jeho
ztratí ponenáhlu a z toho by jim tanulo na
mysli, že se i platnost Starého Zákona ztratí,
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což jim dle moudrosti Boží na nějaký čas z
paedagogických příčin neznámo ostati mu
selo. "Takto slovem konec rékos zahynutí či
přestání se rozumí. Jiní slovo vzédos0 cíli,
konci a záměru vykládají, cíl pak a konec
zákona jest Kristus R. 10, 4. Tudy vyklá
dají: aby nemohli Israelité poznati cíle a
konce St. Z., v zákoně samém totiž Krista.
Zde tedy vyznamenávalo se, že ten lid isra
elský maje bleskem zákona oči mysli obzá
řené nemohl stihnouti tajemství v něm za
vřených a ku konci a cíli jeho ku Kristu
proniknouti. Leč slovo zéňog nemůže tuto zá
měrem vyloženo býti, jakož již ze samého
přidaného zvĎ zazeoyovněvov toho co hynea
se vypráznuje patrno jest. Podle příkladu
Pavlova všickni, kdož hlásají slovo Boží, ne
ohroženě, svobodně, směle, ale ovšem opatrně
sobě při tom vésti mají, všady předpisu cír
kve šetříce, všady k cíli, k spáse lidstva a k
slávě Boží hledíce. Nemají, vece sv. Pauli
nus, následovati Nedaba a Abiva, jenž jino
rodý oheň obětovali před Bohem a proto
spálení byli Božím ohněm, jehož lišní a prá
zni byli. Nébrž mají oplývati ohněm, jejž
Kristus přišel rozžehnout na svět Luk. 12,
49. Příčina pak, proč nemohli prohlédati ku
konci zákona, byla ta, kterou písmo nejednou
Israelitům vytýká, že smyslové jejich stvrdli,
skřehli a zmeslovatěli. ©

A o té otupělosti Zidů nyní mluví ně
jakým záběhem, mimochodem a odšinutím, až
v. 18. opět k hlavitému se účelu vrací. Ale,
vece, otupěli smyslovéjejich, nebo až do dne
šního dne táž záslonapřičítáné Starého Zákona
ostává neodhalena, poněvadž se v Kristu od
bývá. Ale, vece apoštol a tou částicí poutá
věty, jenž následují s větami předchozími.
Jakoby pravil: Já ovšemodvahy užívám, svo
bodně si počínám, ve všem se otvírám; ale
Zidům to neprospívá, ješto smysl jejich tup
jest. Otupěli smyslovéjejich. Kdy však otu
pěli? Nejedněm se vidí, že dopuštěním Božím
smyslové, úkonové mysli u Israelitů tehdá
otupěli, když Mojžíš jim byl zákon podával.
Jiní tu otupělost do časů pozdějších kladou,
když totiž postupem časů se tajemství Sta
rého Zákona více a více rozvíjela a Židé sna
dně ku poznání, o němž tu mluví, dojíti mo
hli. A tomu výkladu 0 pozdějším otupění na
kládá aorist sze000n, jímž vynořuje počátek
skutku neb stavu. Ze se otupělost jistě stala,
tomu nasvědčuje posavádná jejich otupělost
a osleplost při čtení Star. Zákona, tak že
zdá se, jakoby to zastření či ta záslona s 0
bličeje Mojžíšova byla na knihy patery jeho
ulehla, což seozvláště při čtení ukazuje. Tudy
dí apoštol: Nebo až do ďnešního dne táž zá
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slona při čtení Star. Zákona ostává. Nepraví,
že nad Zákonem a nad obsahem jeho záslo
na leží, nébrž tu záslonu na myslech Židů
při čtení Starého Zákona ulehlou býti praví.
Z posavádné zkušenosti a z nynější otupě
losti béře důvod pro skutečnou otupělostje
jich. Dí táž záslona a ovšem nerozumí toho
o látce, nébrž symbolicky o stejné duchovné
povaze a stejném účinku. Smysl jest: Tatáž
nestateč a nemohutnost, konečnost posluhy
Mojžíšovy poznati, jenž tehdá na myslech je
jich ulehla, do dneška při čtení Starého Zá
kona jim ostává. Představuje Pavel sobotné
čtení St. Z. (Act. 15, 21.) cookryté záslonou,
jenž poznání brání. Zdá se, že měl na mysli
tallit či přístření, kterým se Židé při čtení
St. Z. a při modlení okrývají. Zůstává pak
neodhaleno přistření to a smysl St, Z. ostává
zakryt myslem Židů, poněvadž se v Kristu
oďnímá, vypráznuje a odhaluje t. j. tehdá se
na mysli teprv nade Starým Zákonem vyjasní,
když vírou ku Kristu, konci zákona Rom. 10,
4. se přihlásí a přidá; jinak ostane to pří
stření vezdy na myslech čtenářů St. Z. u
tkvělým. Jiní poslední část verše toho jinak
berou, slovce Ózr, že, majíce za částici předmětuapříčestíúvaxaAvzrouevov| absolutně
berouce v ten smysl: ješťo se neodhaluje, ješto

idů tajno ostává, že v Kristu Zákon Starý
se vypráznuje a rust. Leč přitvrdle si vede
výklad ten atudy ustoupá přednějšímu,vněmž
příčestí avaxaAvrróusvovse pojí seslovem x
Avupuaa Částice 071, poněvadž, za částici pří
činnou odbývá. Dí apoštol v praesentu: od
nímá se, odbývá, vyprázňuje, ničí se, poně
vadž větou tou pravdu věčnou vystavuje, že
Zidům St. Z. vezdy ostává temen, neobrátí-li
se ku Kristu.

Pro lepší důraz opětuje Pavel věty ony,
an dále dí, věc samu blížeji k mysli čtenářověveda:© Nébržaždodneška,kdežsečte
Mojžíš, záslona leží na srdcech jejich, ale když
se obrátí ku Pánu, odejme se. Do dneška pra
vému poznání čirého smyslu St. Z. překážka
se u nich klade. Namítá, že přístěra ona leží
na srdeť Židů, srdcem sídlo poznání prakti
ckého rozuměje, Což V písmě nejednou Se
děje 4, 6. Rom. 1, 21. Ef. 1, 18. j. V tom
zajisté, že Kristus jest cílem a koncem zá
kona a že 8 ním nová úmluva počíti měla,
Starý Zákon se jasně pronáší aniž zatmělost
St. Z. vinna jest tím Zidův nevěděním a ne
poznáním, nébrž vinu nese tupost a nestateč
mysli vybuzená pochotěmi a zložádostmi, za
rozumělostí, pýchou, hrdostí a zarytostí a ne
chtěním podati se víře v Krista P. Nemluví
jak se některým zdálo o dvojím zastření,
jednom na čtení St. Z., druhém na srdci Židů

ol
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ulehlém, nébrž téhož obrazu dvakrát užívá,
jak již výše vysvětleno bylo. Slovo obrátí se
hledí k Israelovi v. 13., o němž tu stále řeč
jest, jak se samoděk čtenářovíi naskýlá.
Netáhne se to slovo ke jménu Mojžíš, leč
bychom jménem tím neobyčejnou a řídkou
metonymií rozuměli lid starozákonný, podle
nížto Mojžíš sám s onou záslonou jak i Isák
nedovidoucí Gen. 27, 1.a Jakob kulhavý Gen.
52, 31. Starý Zákon nějakou měrou nápodo
bněli. Podle jiných vykladatelů podmět slova
obrátí se jest srdce, leč předkuje obyčejný
námi na prvním místě vyložený výklad. Pří
činou toho zahalení a té odtad povstalé v sobě
tmy byli sami Israelité, ano písmo zřetedlně
o Kristu mluví. Nyní potřeba pro kněžstvo
prozírati k tomu, aby závoj, jenž na srdcích
lidstva ulehl, že jim nesvítí veleba Kristova,
sejmut a zničen byl a aby se lidstvo vzdalo
nevěry své, což jen upřímným pokáním díti
se může.

Jediný také prostředek tu vyniknouti ze
tmy zbýval Israelitům obrátit se ku Kristu ;
a tudy dí Pavel: když pak seobrátí ku Kristu,
odejme se závoj t. j. nebude jim již temen
Zákon Starý ozvláště v té části, že s přiby
tím Krista Pána týž Starý Zákon přestati má.
Prohlidá při tom k Ex. 34, 34., že s Bohem
mluvě Mojžíš snímal přístěru onu, kterou na
tvář kladl maje s Israelity mluviti. — Obrá
cení Israelitů míní povšechné a obecné, o němž
Rom. 10, 26. praví, že až plnota pohanů ve
jde v církev, také Israel spásu svou ostará;
ač ovšem tím jednotliví případové se neza
pírají, při nichžto se totéž děje, co se druhdy
při všech stane. Důrazu nemálo řeči přibývá,
že Pavel slovo odejme se napřed klade a že
v ř. t. klade slovo složité zreoouoeřrer obo
dejme,dokola odejme, jenž docela odpovídá
stavu Zidův srdce dokola obhalené majících.
Ostatně mravnou úpotřebou někteřívyklada
či odtud odvětují, že kdož se vírou k Bohu
obrací, osvěty dochází a kdož se odvrací od
Boha k hříchům, v čirou slepotu upadá.

Zbývalo ještě apoštolovi vytknouti dá
lejší úspěch, jenž vynese obrácení seku Kri
stu. © tom apoštol přičinuje dokazujíc pak
61 raději potvrzujíc, že zastřeníono skutečně
se v Kristu odnímá: Fán pak duch jest, a
kdejest duch Pámě, tam svoboda jest,svobodni
jsme tedy od přístření onoho, my kteří se
ku Kristu známe. Vězí ve verši tom sousudek
či syllogismus: kde duch Páně, tam svoboda;
ducha toho ale má obrácenec ku Pánu, po
něvadž Pán duchem jest; tudy u obrácence
není vně záslony a zástěry, nébrž svoboda
se při něm nalezá. Kristus duchem jsa při
náší náboženství duchové a dává svobodu
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těm, kdo se k němu hlásí; tudy my již ne
majíce záslony smysl Star. Z. v jeho nutném
ku Kristu odnášení se dokonale pojímáme
a pochopujeme a pravé svobody jsme došli.
Svobodou rozuměj svobodu Synů Božích Rom.
8, 21., duchovoú svobodu vůbec bez obme
zení nějakého. Přístěra na srdci se svobo
dou se potýká, kde svoboda, musí ona pří
stěra přestati. Tedy rozuměj svobodu od
záslon také, od poroby St. Z. a od té, které
St. Z. zbaviti nemohl, poroby pleti, zložá
dosti a smrti. Podle toho se modlíme ve
Z. 118, 133.: Kroky moje řiď dle výroku
svého, aby neopanovala nade mnou nepravost,
Kristus duchem sluje za touže příčinou, za
kterou Bůh duchem se býti praví u Jana 4,
23. Nestožnuje Krista s Duchem sv., aniž
mluví o osobnosti Ducha sv. a duchem jest
Kristus, jelikož ve svých věrcích přebývá.
U sv. Jana příchod Ducha svatého sevysta
vuje co příchod Krista samého Jo. 14, 3.
18, 23. 15, 26. 10, 7. n. Jestota a podstata
Ducha sv. jest jestotou Jesu Kristovou a
Kristus skrze Ducha sv. v církvi působí.
Zdá se některým vykladatelům, že slovem
duch táhne se k tomu, co byl v. 6. pravil;
leč žádnému čtenáři by to na mysl netanulo,
aniž v dálejšku se na to Pavel. ohlídá.
Také někteří slovem Pán rozumějí vůbec
Boha a dovozují z našeho místa božství Du
cha sv., leč důvod ten mělek jest. Nadužívali
toho o svobodě výroku někteří bludaři učíce,
že člověk duchovný žádným zákonem nemáse
vázati svrchovaně účastněn byv svobody, leč
bludten na oce jesta očividen, aniž za našich
dnů o tom výkladu bludném šířiti se potřebí.

An apoštol o svobodě té mluví, tane
mu na mysli veškera ta výsost, na kte
rou jsme byli povýšeni ode Krista v Novém
Zákoně. I praví takměř vítězoslavně, Svr
chovanost bláhy Nov. Zákona naskýtaje: My
pak všičkní odkrytou tváří ve slávu Páně se
zhlížejíce v týž obraz se proměňujeme od ja
snosti k jasnosti jakožto od Páně Ducha.
Přechází od svobody k osobám, na nichž
svoboda ta svrchovanou měrou se nalezá.
Slovy my všickni veškery křesťany pojímá,
ano slovo my proti Zidům čelí. Odkrytou
tváří, dí, poněvadž obrácením svojím ku
Kristu zastření onoho oproštěni jsme, jenž
druhdy tížilo tvář, zraky a srdce Israelitů.
Místo odhaleným srdcem, vece Pavel, odha
lenou tváří měně obraz a osoby vystavujíc
ne co slyšitelé, nébrž co hledatelé a prohlí
daje k tomu, že Mojžíš Éx. 34, 34. odhale
nou zástěrou před Boha se ukazoval. Od
krytou tváří, v zrcadle spatřujeme slávu, po
něvadž by jinak sláva ta se na nás neodrá
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žela a neodbíjela, jakož pak i Mojžíš od
krytou tváří oblesk slávy Boží přijímal. Na
hlídáme, dí, zhlížíme ve slávu Páně co do
zrcadla, tedy patrně, ale ovšem nedokonale,
ješto tváří v tvář slávu tu teprv na onom
světě spatřovati budeme. Evangelium, jak
dí 4, 4. t. j. veškeré dílo spásy Kristem
zjednané, jest takměř zrcadlem, z něhož očím
víry září sláva Páně. My již, dí ap., nahlí
žejíce na slávu Páně neoslnujeme, nébrž
prostě slávu tu a zřejmě nahlídáme. Ne
dobře a proti moci slova zezozroičécdu zhlí
žíme někteří vykládali: odbíjíme, obrážíme,
zrcadlíme, oblesk oddáváme, tak že srdce
naše slávu Kristovu ujímá. Výklad ten vý
znamu slova příčí a medium xarozzočcVu
nikdy se v tom významu neužívá. Slávu
Páně spatřujeme, vece, znvdošav s artikulem
a rozumí veškeru Kristovu slávu, kterou má
co spolutrůnitel Otcův Act. 8, 56., co hlava
církve, co majetník a uštědřovatel veškeré
milosti Boží, co vítěz nad smrtí a hrobem,
co budoucí soudce světa, slovem co nositel
veškeré slávy Otcovy, an jest jejím obleskem
Col. 1, 15. Hebr. 1, 3. Leč na tom není
dosti, nébrž i to se nám děje, že v týž ob
raz proměnění býváme, to jest tak promě
něni býváme, že se týž obraz, jejž v zrcadle
spatřujeme, obraz slávy Kristovy také na nás
vyskýtá a vyjádřuje. K tomu pak srdce či
stého potřebí, jakož obloha se jen v čisté
vodě obráží a zračí. Dí odraz a nedí pod
statu, ješto ona přeměna není bytná, nébrž
duchovní a mystická. Jak z praesentu pro
měnění býváme patrno, proměna znenáhla
se děje a vyvinuje a tudy se rozumí sláva,
již na zemi křesťanům Bohem poskýtaná.
Patrno to také ze slov: jakožto od Ducha
Páně, což o duchovné a mravné proměné
slyšeti se musí, jenž na tomto světě se stává,
ač ovšem následkové její do věčnosti dosti
hují; nebo na obnovu života R. 6, 4. a du
cha R. 7, 6. na duchovné s Kristem spolu
trpení, vstání a spolužití Rom. 6, 5. n. ná
sledovati bude také náležitá spoluoslava s
Kristem Kol. 3, 4. Někteří ano mnozí týmž
obrazem, v nějž proměněni býváme, rozumě
jí obraz Krista přímo: leč očividně se obraz
rozuměti musí ten, jenž se v zrcadle spa
třuje, což ostatně rozdílu velkého nečiní.
Veliká to věc, ta přepodoba v podobu Kri
stovu! Tu již člověče mysli jak Kristus,
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mluv jak Kristus, suď o věcech jak Kristus,
nenáviď, co Kristus nenávidí, miluj jak Kri
stus, chval jako Kristus, haň a tup jak Kri
stus. Proto má celou láskou srdce svého
uchopiti Pána. Člověkjest takovým, jaková
jest láska jeho. Láska, dí Aug., buď po
dobného nalezá, buď podobným ho činí. Ze
mi miluješ, země jsi, nebe miluješ, i nebem
jsi. Poněvadž pak proměna nestává se na
jednou, nébrž vyvíjí se dočasně a postupuje
ode stupně ke stupnici, tudy Pavel praví:
proměnění býváme ode slávy k slávě čili od
jasnosti k jasnosti, od slávy stvořenosti k
slávě obrodu, od slávy víry k slávě patření,
od slávy synovství ku slávě podobnosti 1.
Jo. 5, 2., od poznání přirozeného ku poznání
z víry pochodilému; od menší skvělosti k
větší a větší neustálým přírostem a postu
pem, tak že obraz ten se na nás vezdy více
a více obráží a odbíjí a opodobňuje. Méně
vhodně jiní od slávy k slávě slyší rozličně v
ten spůsob: ode slávy Kristovy v zrcadle
spatřované a na nás skvoucí, k slávě oslavě
naší budoucí v nebesích. Dokládá jakožto
od ducha Páně totiž se proměna děje, pro
měněn člověk bývá. Slovo Jakožto neznačí
porovnání 2 podobnost, nébrž náležitost, pří
měrnost a příslušnost. Nemůže jinak býti,
musí se tak díti, ješto Duch Páně původcem
proměny a přepodoby jest. Duch Páně, Duch
Kristův jest Duch sv., jak jej Pavel i jinde
Rom. 8, 9. Gal. 4, 6. nazývá. Vulgáta a s
ní některý rkp. a syrské přeložení čtou od
Ducha Páně úno mvevuatosxvotov. Řecký text
čte aro xvolov nvevuazoc a dá se přeložiti:
ode Pána Ducha, od Krista, jenž pánem
ducha jest. Tak mluví, že Kristus ducha
posílá Tit. 3, 6. a že Duch sv. Kristovým
duchem jest Gal. 4, 6. a j. a poněvadž Kri
stus onu proměnu toliko skrze Ducha sv. v
nás působí. Ale důvod ten sotva stačí k
omluvě toho smělého mluvení, jak i překlad
ten a výklad toliko u nepřátel církve vzešel.
Jiní překládají: od ducha Pána a Zlatoúst
z toho odvětuje, že Duch sv. Pánem t. j.
Bohem sluje; ale ani tato spůsoba vazby
nemá přednosti před tou, jižto jsme na
prvém místé položili: Od Ducha Páně.

Jižpak z té tak veliké vznešenosti úřadu
apoštolského vyvodí některé výsledky v ná
sledující kapitole.
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Hlava IV.

Podle vznešenosti a velebnosti úřadu apoštol
ského praví apoštol, že také sobě v něm
poctivě, upřímě a nezakrytě vedl 1—6.
a nápotom jedná o poměru svízelů a
strastí upoštolského života k slavnému
úřadu (— 18.

1. Protož majíce službu tu, jak
jsme milosrdenství došli, nechabneme,
2. nébrž odříkáme se skrytostí hanby
nechodíce v chytrosti, aniž lichujíce slo
va Božího, nébrž zjevováním pravdy
odporoučejíce sebe všelikému svědomí
lidskému před Bohem. 3. Pakli také
zahaleno jest evangelium naše, v těch,
jenž hynou, jest zahaleno, 4. v nichžto
bůh toho světa oslepil mysli nevěrců,
aby nezářila jim osvěta evangelia slávy
Kristovy, kterýž jest obraz Boží. 5.
Nebo ne samých sebe hlásáme, nébrž
Ježíše Krista Pána našeho, sebe ale co
sluhy váše pro Ježíše. 6. Nebo Bůh,
jenž velel ze tmy světlu zasvitnouti,
týž zasvitl v srdcích našich k osvíce
ní známosti slávy Boží v tváři Krista
Ježíše,

Pokračuje apoštol vypisovati vznešenost
apoštolského úřadu novozákonného, o které
již v předešlé kapitole 3, 12. mluviti zapo
čal, avšak za příčinou porovnání ho S úřa
dem Mojžíšovým a ubolévání nad zarytostí
Zidův vybočil. Tu k tomu se vrací, ale
spolu se táhne k těm věcem, kteréž ještě
ku konci o přednosti křesťanství před ži
dovstvím pověděl. Dí: Protož majíce službu
tu, jak jsme milosrdenstvé došli, nechabneme,
nébrž odříkáme se skrytostí hanby. Proto dí
t. j. pro tu křesťanům udělenou převzneše
nou přednost nechabneme, neoblevujeme, ne
mdlíme. A ovšem nesmíme oblevovati, an
máme (a tím udává příčinu) posluhování a
službu tuto, čili an držíme úřad tento tako
vý, jenž totiž slávě a velebě takovéto slouží.
Mluví v plurále o sobě, jak často, ač ovšem
řeč jeho o všechněch platí, kteří evangeliu
sloužili a dosud slouží; vyvyšuje úřad v po
vědomí vznešené úlohy své a nejvíce pro
lichoučitele, jenžto jeho vážnost a vzácnost
u Korinfanů podkopávali. Ale povědomí
vznešeného stavu nebrání jemu v uznávání

a velebení milosrdenství Božího, kterýmžto
se mu toho úřadu dostalo, nébrž hned při
činuje: Jakož jsme milosrdenstvé došli; ne
došel jsem úřadu toho vlastními zásluhami,
ani mzdou a odplatou nějakou, nébrž mi
dán z pouhé milosrdnosti Boží. V památce
na to milosrdnění, kterou Pavel nejednou
prohlašoval 1. Cor. 7, 25. 15, 10. leží spolu
podnět a pohnutka toho, co hned o sobé
vece: nechabneme, neoblevujeme, neunývá
me, nekrsáme, neliknujeme se, netratíme
mysli, neustáváme, neumoření jsme. Mohla
nejedna věc podraziti mysl a přitlumiti srdce
apoštolovo, protivenství, pronásledování, li
chobratří, nebezpečí, pokušení a jiné příčiny;
ale Pavel prohlídaje k milosti Boží úřadem
sobě darované neztrácel mysli, nébrž všeli
jak dnem nocí celou snahou duše a těla
Bohu ve své službě sloužiti usiloval. Ješto
ale srdnatě sobě počínal, také všady veřejně,
směle a bez bázně si veda, zamítal všechny
šmejdy a rejdy, jimiž někteří učitelé lidi po
sobě potahovali. Nébrž, dí, odříkáme se skry
tostí hanby, nechoďice v chytrosti, aniž lichu=
jíce slova Božího, nébrž zjevováním pravdy
odporoučejíce sebe všelikému svědomí lidskému
před Bohem. Skrytostí hanby se odříkáme,
t. j- odpovídáme se všeho, co by předmě
tem studu a hanby býti mohouc se skrývati
muselo ; skrytosti hanby jsou všechny věci,
ježto hanba a stud ukrývá, aby na světlo
nepřišly, jichžto se člověk stydí a za něž
hanbí se. Rozumí se vůbec všecko, čeho
člověku stydko bývá, tajné pikle, ošemetné
ochalby, obalování nanky, bojácnost před
lidmi, obmysly, chytrosti, nečestné nepra
vosti, klam, lakomství, pokrytství; neprávě
jiní slova ta skrytosti studu obmezují tím
neb oním spůsobem. Prohlídá apoštol k li
choučitelům, o nichž vece Tit. 1, 11, že
učili neslušným věcem z hanebného zisku,
jakož 1 k nepravostem oném hledí, ježto se
v skrytě ode pohansky žijících obrácenců
dály a ježto vypovídati stydko bývá Ef. 5,
12.. Ukrýti se před Bohem a před vlastním
svědomím člověk nikde nemůže. Tudy pra
vil Seneka: kdybych také věděl, že lidé
neuvidí a Bůh promine, nehřešil bych pro
hanebnost hříchu. A svatý Ambrož off. 1,
3. narážeje na báječný prsten Gygův, jímž
tento všechno vida sám nevidom ostával,
vece: Dej prsten onen moudrému, aby
mohl se ukrýti hřeše, neučiní toho; nebo
nehledá bezpečnosti ve skrýši, nébrž v ne
vinnosti,
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Ale nezůstává Pavel při všeobecném vý
roku, nébrž místněji a podrobněji se prohla
Šuje, an vece: Nechodíce v chytrosti, aniž li- .
chujíce slova Božího. Chytrovati či v chytrosti
choditi jest pod pokličkou a přístěrou po
božnosti svých vlastních věcí hledati a po
božnost za podval náruživostem a choutkám
svým podkládati; tepá pokrytství lichoučitelů,
kteří jak dí 11, 13. se jevili co horliví apo
štolé, ale byli sobkové a jenom nad věřícími
panovati dychtili. Tinetoliko chytrovali, nébrž
i slovo Boží lichovali či falšovali, t. j. jina
čili, proměňovali, lidské nálezy k němu při
měšujíce, přilípajíce a podle rozličnosti času
a osob a okolností rozličně a jinak učíce.
Značí slovem Zichujíce totéž co výše 1, 17.
slovem prokupčujíce xamniste cauponor, krč
mujíce. Mnozí, jak ze slov Pavlových viděti,
činili tak obmyslně a chytře sobě vedli, aby
se jiným a jmenovitě posluchačům svojim za
líbili. Ale Pavel nehledal takových úskoků,
nébrž zjevováním pravdy odporučoval sebe,
jak dále praví. Vece, že upřímě, prostě, pou
ze, čiře a čistě nauku Páně zvěstoval, aniž
za nehýtek se od pravdy neodchylujíc t. j.
ode pravdy v evangeliu obsažené, od nauky
křesťanské, a pravdu tu jasně, světle a neza
krytě hlásal veřejně mezi všemi. Jiní táhnou
slova ta, jež o odporučování sebe zjevováním
pravdy praví, ku mravnému chování apošto
lovu a vykládají: Nepokrytsky, nébrž upřímě
a Čiro jsem všady sepronášel a v živobytí
svém se projevoval. Jiní — cožbezmála nej
lépe jest, o obojím, o mravu i 0 učení Pa
vlovu slova ta slyší ; lépe pravíme, poněvadž
jedno s druhým nerozlučně se pojí ajak Pa
vel se vůbec choval, tak choval se také v
kázaní evangelia. A tím se poroučel, jak dí,
všelikému lidskému svědomápřed Bohem. Slovy
těmi volá se apoštol ke svědectví lidí a ke
svědectví Božímu. Chtějí-li lidé pravdu říci
a to vysloviti, co v srdci myslí, musejí mi
svědčiti, že upřímě si vedu a upřímě čirou
a nepokalenou pravdu hlásám ovšem přivšem
tom Boha na paměti a před očimamaje. Jest
to osvědčení nejvyššího stupně upřímosti a
čirosti.

Ale mohl Pavlovi nejeden namítati: Tak-li
jasně, čiře a pouze a veřejně evangelium
hlásáš, čím to jde, že přece nauka evange
lická mnohým temna, zahalena a skryta 0
stává, aniž ji všickní lidé co nauku Božípři
jímají? Odpovídá apoštol: Jestl? také zaha
leno jest evangelium naše, v těch, jenž hynou,
zahaleno jest. Příčina toho, chce říci Pavel,
neleží na kazatelech, ani na spůsobu jejich
evangelium kázati a mnohem méně na po
vaze evangelia, nébrž ležína povazea mravu
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lidí, na jejich nepravostech, na zarytosti jejich.
Mluví o zahaleném evangel'u narážeje naza
stření, jakým Mojžíš zastíral se maje slidem
mluviti a jakým mysli Židů posavád zastřeny
jsou 3, 14. Zahalena ostává nauka naše, nebo
ta se všemi v ní hlásanými milostmi se evan
geliem rozumí — jen v těch, jenom v my
sli a srdci těch, jenž hynou, to jest neodstí
rají S myslí svojich přístěru nevěry a za
slepenosti, což jest znamením a pátnem vě
čného zahynutí.

Ale kteří jsou ti, jenž hynou a která
příčina jest, co je k zahynutí vede? Pavel
dí: v nichžto bůh věku toho oslepil mysli nevěrců.
Zde především vazba slov závadna se býti
zdá, jak viděti v posledních slovech. Nebo
kam patří slova ta a jaká to jest veslovech
vazba: v nichž a mysli nevěrců? Té závad
nosti nejednou měrou zbývají vykladači. O
byčejno jest klásti slovo nevěrců co přísta
vek slova o nichžto na ten spůsob, jako by
stálo: v těch, totiž nevěrcích, v nichžto bůh
věku či světa toho oslepil mysli. Musíme tu
přijíti jinopádnost, antiptásu, že totiž Pavel
napsal genitiv místo dativu. Při tom i my
ostáváme, an výklad ten nejobyčejnější jest;
aniž druzí výkladové jemu předkují. Slovo
nevěrců odpovídá slovům jenž hynou verše pře
dešlého, téhož významu a objemu jsoucaslo
vu onomu za vysvětlení sloužíc a výklad ten
nemůže obdržeti, dle něhož nevěrci obšírněji
se berou než hynoucí dnolAvuevor,ješto mu sou
vislost vadí. Chce říci apoštol: Zahalenojest
evangelium naše těm, jenž hynou, to jest
tém nevěrcům, jejichž mysli bůh toho světa
oslepil. Bohem, dí sv. Tomáš, jest to, co 8i
člověk za poslední cíl života svého a žádostí
svých vystavuje. Bohem toho světa nazývá
ďábla knížete světa toho Jo. 12, 31., poně
vadž od té doby, co Adama svedl, mnozí na
světě se mu ve službu vydávají, jeho pří
kladu, vnukání a svodu jeho následují a vše
Jijak jemu poddání jsou hříchy svými jeho
otroky se stávajíce. Bohem jej nazývá pro
vytknutí velké moci, kterouž nad syny ne
věry provodí Ef.2, 2.6, 12. Oslepuje dábel
mysli těch lidí t. j. činí je pravdě nepřízni
vými, víry nenávistivými, ano přirozené chá
pavosti v lidské mysli stavuje Rom. 1, 21.
a oslepování to se mu daří u těch, jenžhy
nou pro nevěru svou, věřitise vzpírajíce. Dá
blovi se připisuje oslepenost či osleplost ja
kožto neschopnost pro poznání pravdy; všady
obchází a hledá zahubiti buď bezprostředně
bludy vzněcujíc a v lidstvu ku vládě uvo
díc, buď prostředečně lásku ku pravdě ucha
bujíc a člověka v nečinnost a nejetnost v
straně té pohroužeje. Slepota mysli, dí Aug.,
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jest hřích, jest pokuta hříchů a jest příčina
hříchů. Druhdy pro bludy Manicheů a Mar
Cionitů a pro ujití dualismu spojovali slova
toho světa se slovem aziorov nevěrců a slovo
bůh o pravém Bohu vykládali, což docela
nemístno a nepravo jest.

V tom, co apoštol byl pravil, se již zra
čí, jaký úmysl kníže světa jakož při všech
svých počincích, úskocích, rejdech a šmej-.
dech, tak i při tom oslepování myslí prové
sti hledí. Leč apoštol místněji věc tu Vy
kládá a dí, že oslepuje mysli tím záměrem,
aby nezářila jim osvěta evangelia slávy Kri
stovy, jenž jest obraz Boží, t.j. aby osvětná
pravda evangelia od nich se nepoznala. Pra
vda nauky Páně neustále rozbleskuje záři a
osvětu svou a naskýtá jizrakům lidským, ale
slepé oko nevěrců nevnímájí. Jmenuje evan
gelium evangeliem slávy Kristovy, poněvadž
se v něm zjevuje sláva Kristova, jeho nad
lidstvem a lidskými myslemi moc, jeho v pro
vedení divů všemohutnost, jeho svatost a ve
lebnost ; jest genitiv předmětu; slávy té do
šel Kristus skrze smrt a tudy evangelium
sluje tytýž slovem o kříži 1.Cor.1, 18. Sláva
ta Páně pak jest svrchovaná a nejvyšší; nebo
Kristus jest obraz Boží. Obrazem Božímslu
je, že Otce dokonale představuje, téže jsa
bytnosti a přirozenosti, tak že kdo vidí Syna,
vidí i Otce. Jo. 14, 9. Pochodí Syn z Otce,
jak světlo ze světla a Pavel jinde jmenuje
Krista obrazem Boha nevidomého Cor. 1, 15.
a obleskem slávy a podobiznou bytnosti Boží
Hebr. 1, 3. Tím činem Pavel veškeru osvětu
v evangeliu na Boha co pramen odvádí; svět
od apoštolů se osvěcuje, apoštolé přijímají
světlo ze záře Kristovy a Kristus jest co
světlo ze světla obrazem Boha Otce.

Jmenoval apoštol evangelium svojeevan
geliem slávy Kristovy; i vidí se mu potře
bno řeč tuto místněji ospravedlniti a uká
zati proti nepřátelům svojim, že mu ne
jde o vlastní prospěch a vlastní oslavení, né
brž o slávu Páně. Dí: Nebo ne samých sebe
hlásáme, nébrž Jesu Krista co Pána našeho,
sebe ale co sluhy vaše. Sebe káže ten, kdo
sebe za pramen moudrosti a za původ spásy
vystavuje, kdo své slávy a svého prospěchu
hledá, což činili lichoučitelé, což Pavel ale
od sebe právem odmítá. Někteří vykladači
z následující věty druhé berou slovo pán do
věty prvnía vykládají: nebo nehlásáme samých
sebe co pánů; leč toho se nevidí potřeba a
smysl sám sebou jest světel. Hlásáme ale
Jesu Krista pánem naším, copána našehot.j.
veškera naše snaha a kázaní naše veškero se
k němu co Pánu odnáší; jej co pána svého
a COpána veškerenstva vystavujeme, an v

II. Korint. iV, 1I—6. Kterak sobě vedi Pavel v úřadě apoštolském,

tom vyznání se soustřeďuje všeliká víra a
naděje naše. O sobě ale pravíme obledem
Krista nebýti než sluhamí vašími pro Ježíše.
Nedí sluhami Ježíše, jak bychom očekávali,
nébrž sluhami vašimi, což mnohem pokor
něji zní. Podobně vece 1. Cor. 9, 19.: Já
svoboďen učinil jsem se sluhou všechněch. Ale
nevšelijak jejich služebníkem jest, nébrž pro
Ježiše Krista, pro Krista stal se jim sluhou,
ješto mu Kristus tu službu uložil a ješto jim
slouží proto, poněvadž Kristovi slouží. R. t.
čte di% Incobv, Vulgáta sice klade per Jesum,
avšak v týž smysl. Ale kdo jej učinil sluhou
Kristovým a kdo mu velel, aby Korinfanům
a Zidům jiným Krista ohlašoval?

O tom vece sám: Nebo Bůh, jenž velel
světlu ze tmy zasvitati, týž zasvitl v srdcích
našich k osvícení známosti slávy Boží ve tváři
Krista Ježíše. Smysl slov těch jest vůbec
tento: Bůh tvůrce světla všesvětového nám
duchovní osvěty neudělil proto, abychom ji
pro sebe podrželi, nébrž abychom známost
tu jiným hlásali a sice kážíce jim Krista, v
němž sláva Boží jeví se. Vazba v řeckém
textu přítrudna jest a přítrudnost tu činí
slovce 059 před slovem Aauwev, jenž zasvitl.© Latinákvazburozplavil,závadné
slovo 05 přeloživ slovem ipse, což jsme my
slovem či tentýž oddali; jiní kladou slovo
jest před dotčené zájmeno 09 překládajíce :
Nebo Bůh, jenž velel světlu ze tmy zablesknoutt,
jest, kterýž zableskl atd., což nemnoho odchází
od předešlého překladu. Naráží apoštol slovy
velel světlu ze tmy zablesknouti na stvoření
světla v prvý den světový Gen. 1,3. svědče,
že světlo hmotné symbolem bylo světla du
chového a uče, že Bůh nyní při osvěcování
světa světlem víry Kristovy stejně sobě vede,
jak druhdy při stvoření světla světového.
Když Bůh člověka vírou v Krista osvěcuje,
činí týž skutek všemocnosti, jakož činil svět
stvořujíc; nebo křesťanství jest nové stvo
ření. Zasvitl či zableskl v srdcích našich Bůh
t. j. světlo víry a známosti tajemství Kristo
vých v naše mysli vylil. Bůh zajisté přebý
vati hodlá ve svých věrcích Jo. 14, 23. 1.
Cor. 3, 16. 14, 25. To světlo víry v nás Bůh
rozbřeskl, vece dále apoštol, k osvícení zná
mosti slávy Boží ve tváři Kristově, čijak sroz
umněji se přeložiti dá: abychom známost či
poznání slávy Boží rozbleskovali, rozsvěco
vali či rozšiřovali po světě v tváři, v obličeji
Ježíše Krista, t.j. abychom my osvěcovali
světlem na nás vylitým a od nás na jiné lidi
vylívaným veškero lidstvo. Jakou osvětu vy
lívati mají na lidi, dokládá apoštol slovy
známosti slávy Boží t. j. mají ohlašovati zná
mosti a vědomosti a nauky, z nichžto se sláva



il. Korint. IV, 7—18. O svízelech apoštolského života.

Boží zřetedlně poznává. Podobně praví Pa
vel Efes. 3, 9., že mu dána milost, aby hlá
sal nestihlá bohatství Kristova a osvítil vše
cky národy, která jest ředba tajemství skry
tého od věků v Bohu. Ta sláva Boží, dí
Pavel, září a zableská v obličeji či ve tváři
Kristově, an Kristus jest obraz Boha a kře
stané neukrytě tvář Kristovu spatřují 3, 18.
Kdo tedy pohany ku Kristu obracuje a Kri
sta jim poznati dává, ten lépe na ně po
znání slávy Boží. Při tom, jak viděti, na
ráží apoštol na to, co byl o tváři Mojžíšově
pravil 3, 13. a chce říci, že na tváři Krt
stově t. j. v osobě jeho sláva Boží nevidí se
nějak zakrytě, nébrž docela odkrytě, zjevně
a vidomě v celé skvělosti, totiž v nauce,
činech a zázracích jeho.
mála také vlastní jeho příhoda u Damašku,
kdež v obličeji Kristově slávu a velebu Boží
poznal. Méně vhodně vysvětlují někteří ve
tváři Kristově býti toli Co ve jménu, příkazu
a velení Kristově.

Tak velika jest sláva evangelia! Ale
kterak se s ní shoduje ta nízkost a chatr
nost apoštolů? © tom nyní se mluviti jme,
pokračujíc:

7. Máme ale poklad ten v nádo
bách hlíněných, aby výtečnost byla z
moci Boží a ne z nás. 8. Všelijak tří
beni býváme, ale ne utísněni, rozpako
váni býváme, ale ne rozpáčeni, 9. pro
následováni ale neopouštěni, poraženi
ale ne zahubeni, 10. vezdy umrtvení
Ježíšovo na těle svém nosíce, aby také
život Ježíšův se zjevil na tělech našich.
11. Vezdy zajisté my, jenžto žijeme,
na smrt vydávání býváme pro Ježíše,
aby také život Ježíšův se zjevil na těle
našem smrtelném. 12. Tedy smrt v nás
působí, život ale ve vás. 13. Majíce
pak téhož ducha víry, jakož psáno jest:
Uvěřil jsem, proto mluvil jsem, i my
věříme, pročež i my mluvíme, 14. vě
douce, že kterýž vzkřísil Ježíše, i nás
s Ježíšem vzkřísí a postaví s vámi. 15.
Nebo všechno pro vás se děje, aby mi
lost rozmnožená skrze mnohév díkůčině
ní se rozhojnila k slávě Boží. 16. Proto
neochabujeme, nébrž ačkoli vněšný náš
člověk se hubí, přece vniterný obnovuje
se den co den. 17. Nebo nynější 0
kamžité a lehké trápení naše přesažitě

Tanula mu bez.
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věčnou slávy váhu působí v nás, 18.
ješto nepatříme na věci vidomé, nébrž
na nevidomé; nebo věci vidomé doča
sny jsou, věci nevidomé věčny jsou.

Již sice veškeři apoštolé všelijak pro
tivenství a pronásledování trpěli; ale mno
hem více nad jiné se strastí a svízelů do
stalo Pavlovi, ješto sami Zidokřesťané ne
jednou proti němu povstali a vůbec zaryté
záští naň vedli pro upřímnou jeho ku po
hanům přivinulost a svobodomyslnost jeho
u věcech týkajících se obřadů Starého Zá
kona, 1 mohla ovšem ta uníženost jeho za
vdati. příčinu ku pohrdání jím a ku přene
sení té pohrdy na samu věc tu, kteréž po
sluhoval, na víru křesťanskou. I ukazuje,
že přese všechnu tu vněšnou neokázalost
vniterná výsost úřadu apoštolského ostává,
a se jeví v převýtečné skromnosti. Máme
poklad ten, dí, v nádobách hliněných, aby
převýtečnost byla z moci Boží a ne z nás,
aneb jak lépe čte ř. t. aby převýtečnostmocí
byla či jevila se býti z Boha a ne z nás.
Pokladem míní úřad apoštolský určený k 0
svěcování lidstva světlem Božím v osobě Kri
stově, aneb raději poznání Boha a Krista,
nauku jeho svatou; poklad ten by ovšemse
měl chovati a nosití v nádobách nejskvost
nějších a nejpevnějších. Ale naproti tomu
vece Pavel, že mají ho apoštolé v nádobách
hlíněných, střepinných. Nádobou rozumí nej
blíže tělo křehkostem, neduhům a smrti pod
robené. Ale pojímá apoštol spolu všechny
ty křehkosti, trudy, ta nebezpečenství a pro
tivenství a tu odtud vyniklou pohrdanost a
uníženost, jenž ale osoby se týká a ve kte
réž se nalézali apoštolé a přede všemi Pa
vel. Tak pravil I Kor. 1, 27., že Bůh slabé,
neslavné a opomítané lidi povolává I. Kor.
2, 3., že přišel ku Korinťanům v bázni a
třesotu a 4, 9. že Bůh apoštoly podle ná
hledu světa postavil na místech zadních a
v posledcích. Ale ovšem mu tanula na my
sli i lidská křehkost duchovní, ana milost
Boží tytýž i nádobu upravovati a ukřepovati,
upevňovati musí, ač nemá-li se poklad vy
tratiti. Važme sobě nauky Kristovy, važme
sobě milosti Boží, nebo poklad to neoceně
ný jest. Ale buďme pamětlivi křehkosti své,
že hlíněné, střepinné, křehké, kruché, roz
bitedlné jsme nádoby. Ne nadarmo pak a
ne neúmyslně Bůh veliký ten poklad svě
řil křehkým nádobám našim ; úmysl Boží při
tom byl, vece apoštol, aby výtečnost síly vl
děla se býti z Boha a ne z nás; totiž, aby
ta výtečná a převznešená síla a moc, kterou
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v úřadu a apoštolování svém vyvinujeme,
ukázala se pocházeti z milosti Boží, nevšak
ze síly naší a z našeho přičinění. Aby všickni,
kdo úspěchy naše v osvěcování lidí spatřují,
připisovali je milosti Boží a nikoli zásluhám
našim, naší soudnosti a přičinlivosti. Všady
sice Bůh působí, ale působnost jeho se ten
kráte nejvíce spatřuje, když velké věci sla
bými, nepatrnými, pohrdanými lidmi vyvodí
a když počtem málo bojovníků velké vítěz
ství působí. .

Ptejme se Židů, ptejme se pohanů, dí
sv. Zlatoúst, kdož celý obor světa namluvil,
aby zanechali oteckých obyčejů a nový ten
život uchopili? Nebyl to rybář a stanař?
ne-li celník? ne-liž lidé neučení? A co mlu
vili oni, aby lidstvo obrátili? Pokřestěte se
ve jménu Krista. Jakého Krista? Ukřižova
ného, jehož nikdá neviděli. A přece poslu
chače namluvili a ku Kristu obrátili. Odkud
měli tu přesvědčivou sílu? Odnikud, leč od
Boha. Byly to novoty světu zhola protivné,
jimiž se posavadní zvykové lidí bořili Hla
satelé sami se zdáli žádné vážnosti nemíti.
Byli z nenáviděného národa a sami byli bá
zlivi a učenosti prázdní. Kterak svět pře
mohli? Takové vítězství nepřipadá na lid
skou sílu. A odkud ta změna mravů? Kdež
kdy na světě panenství takové pěstováno?
Kdež kdy tak bohatstvím pohrdáno a vším,
co ku pohodlí života patří? K andělskému
životu nás oni namluvili a po všech světa
končinách zavedli. I viděti, že Kristova ta
moc, že Boží to síla byla a patrno se stalo,
že přesažitost ta, že ta velevýtečnost účinků
pošla z moci Boží a ne z nás.

Co tuto vůbec povídá, to dáleji podro
bněji rozvinuje a ukazuje ze zkušenosti ži
vota apoštolského, kterak se přesažitá síla
co síla Boží při všech nehodách a strastech
a svízelech jejich poznávati dává, tak že 1
nádobami hlíněnými veliké účinky vyvodí.
Všelijak tříbení býváme, ale nebýváme tísněnt;
či býváme souženi, ale neusouženi zůstává
me; doléhají a dotírají na nás, ale neutisku
jí nás, ješto síla Boží nás hájí. Podobného
cosi, ale zvýšeně praví doleji slovy: rozpako
vání býváme, ale nerozpáčení; můžeme pře
ložiti: vrtkáni býváme ale neuvrtkáni, anebv
nedoufání býváme, ale ne v zoulání; všecky
ty překlady dobře přiléhají k smyslu a od
bíjejí annominaci či paronomasii, jenž v řec
kém textě se nalezá. Dí: V nedoufdánébý.
váme, ale ne v zoufáné Či V rozpači; V ne
snázi a pochybách se nalezáme, any ode
všad zlé věci nás přikvačují a nevíme co či
niti a kam obrátiti se; ale Bůh nám radou
svou přispívá a z nesnází oněch nás vysvo
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bozuje. Nejednou zdálo se apoštolovi, žene
vynikne již, an Bůh mu zázračně přispěl, jak
se to na př. dálo ve Filipech Act. 16. Dá
leji vyslovuje v jiných antithesách, jenž téměř
týž dávají smysl: Pronásledování bývámeale
neopuštění t. j. V pronásledováních, jež pro
Krista snášíme, Bůh nás neopouští, abychom
jim podlehli a v nich zahynuli. Stupňovaně
totéž pronáší slovy: poražení či povalení bý
váme, ale ne zahubení. Porážka značí svrcho
vané nebezpečí, že téměř již podléhá člověk
neočekávaje, leč že poslední ránu obdrží; a
však Bůh odvrátí ránu tu a život náš bývá
zachován. Rčení od gladiatorů vzato a od
vojínů. Svatí lidé, vece sv. Řehoř Vel., na
všecky vněšné věci s výsosti hledía jimi po
hrdají, a co zde trpí, za něco cizého pova
žují a o tom, abych tak řekl, ani nevědí,
myslí svou nad pleť pozdvižení jsouce. Lidé,
píše stará glossa, pronásledují církev, ale
Bůh jí neopouští. Nebo ne pro přemožení
nás, nébrž pro vyučení nás vítěziti Bůh to
dopouští. Čtverými dvojúdými protivami, v
nichž prvý úd jedná o zlobě lidské, druhý
o pomoci Boží, Pavel sličně totéž v nějakém
stupňování vyjadřoval. Ještě pak svrchova
ným shrnutím klade o obojí věci, 0 strasti i
o pomoci Boží, an dále praví, závěra úmysl
Boží v útrapách těch vynášeje: Vezdy umr
tvení Ježíšovo na těle svémnostme, aby také život
Ježíšův zjevil sena tělech našich. Umrtvením či
úmrtím rozumí svízely, útrapy, nebezpečí a
smrt, kteréž Kristus za nás podstoupila chce
říci apoštol: vezdy při úřadě svéma při svých
poutech všechny svízely, jež Kristus trpěl,
podnikati musíme. Poněvadž neustále nebez
pečí smrti ho obkličovala a svízelové naň
doléhali, tudy zdálo se, jakoby je neustále
na svém těle nosil co nějakou od Boha ve
psanou známku. Jmenuje strasti a útrapy
svoje úmrtím či umrtvením Ježíšovým pro
podobnost apro příčinustrastí pro Krista pod
nikaných; podobně výše 1, 5. mluví 0 utr
pení Ježíšově a Gal. 6, 17. o jizvách Kristo
vých, jež praví na svém těle nositi. Tím vý
razem vyjevuje Pavel, že on a vůbec apoštolé
útrapyony sobě za čest kladou, jimi Kristu
se připodobňujíce a jej na sobě vysťavujíce
a obrazujíce. A to tím více, ješto podnikání
svízelů těch, k čemuž již Bůh ovšem při po
sílání svízelů prohlídá, má následek, aby %
život Ježíšův zjeven byl na tělech našich, aby
živodárná moc, kterou Kristus svým z mrt
vých vstáním prokázal, se také na nás je
vila; nebo an nás Kristus každodenně tak
měř z hrdla smrti vysvobozuje, ovšem zá
zrak svého vzkřesu ustavičně na nás obnovuje
a vystavuje. Jako zajisté útrapy a nebezpečí



JI. Korint. IV, 7--18. O svizelech apoštolského života.

VZPY

apoštolů býti mrtvením Ježíšovým se viděla,
tak zachování při životě vidělo se býti ži
votem, jakým Kristus ze smrti povstal a ví
tězné přemožení všechněch svízelů a sužeb
podobalo se vzkřísení Kristovu. Jiní berou
slovo život Ježíšův o svědectví o životu Je
žíšovu v ten smysl, že zachování apoštolů
v nebezpečích svědectvím jest, že skutečně
Kristus vstal, jakoby pravil, že ten,jenž nás
každodenně křísí, ovšem také sám sebe vzkří
sil; to sice pravda, ale Pavel tuto k tomu
neprohlídá. Zase jiní ku mravné síle apo
štolů v oněch útrapách to táhnou; leč Pavel
více ku Kristu a k milosti jeho hledí. Při
tom přijde pozorovati, že užívá pouhého slova
Ježíš a že ho opětně užívá; pamatuje, že se
mu Pán druhdy při Damaškuohlásil jménem
Ježíše, praviv: Já jsem Ježíš, a všelijak po
Ciťuje slast jména toho se vším blahocitem.
Ostatně svatí Otcové jednomyslně učí, že

„každý křesťan své tělo t. j. náruživosti zlé
musí umrtvovati, ač má-li kdy života dojíti.
O tom umrtvování píše sv. Paulín k sv. Au
gustinovi: Kéž bych mohl dojíti oné smrti,
kterou jsi ty světu tomuto umřel, abys Bohu
žil v Kristu, jenž žije v tobě a jehož život
i smrt se na tobě poznává. Nebo slovem Kri
stovým oplývá srdce tvoje, duch pravdy se
vylévá z úst tvojich a návalem svrchovaných
proudův utěšuješ město Boží. To sv. Paulín.
Ze slov Pavlových se učíme předně pravé
srdnatosti a pravé k Bohu doufanlivosti. Za
druhé mnějme se blaženými, můžeme-li nésti
jízvy a strasti Páně v životě svém, ješto ú
trapy jsou símě bláhy věčné.

Tak jest pak Pavel zajat myšlénkou tou
mrtvení sebe a tak se kochá v útrapách pro
Krista podstoupaných a v tom neustálém
skrze Krista Ježíše obživování, že1 dále o tom
mluví a slova svá předešlá dílem vysvětluje,
dílem potvrzuje. Vece: Vezdy zajisté my,
jenžto žijeme, na smrt vydávání býváme pro
Ježíše, aby také život Ježíšův zjeven byl na
pleti naší smrtelné. Neustále a každodenně
my podnikáme nebezpečí smrti pro Ježíše,
avšak neumíráme, nébrž žijemea v Životě 0
stáváme, aby se v nás ukázalo, jakou živo
darnou moc provodí Ježíš v slabém těle ne
toliko tím, že beze škody vynikáme a ode
lvů a ohně vysvobození býváme, nébrž že i
jiné lidi ode smrti těla a duše oprošťujeme.
Praví: my jenž žijeme, aby tím lépe vytknul
protivu lidské slaboty a milostivé posily Kri
stovy; my živí neustále k smrti se oddá
váme a každodenně smrti v kořist padáme.
Co předešle pravil: na těle našem, to nyní
praví: na pleti naší; rozumí tedy pletíovšem
tělo podle slaboty a chaboty jeho; pro vylí
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čení toho přidává smrtelné, čímž protivu ve
větším světle ukazuje a výrok svůj stupňo
váním zvyšuje, a proto slova ta klade na ko
nec věty, aby tím více vynikalo. Podobně
dí sv. Ignác mučenník: Nehodláme-li ochotně
umřití Kristovým umučením, života vnás není.
Pro kněze pak platnost má výpověď ta, že
království osnované na smrti a útrapách ne
může růsti a prospívati těmi služebníky, co
se měkkému, baživému, požitebnému životu
oddávají.

Z toho odvětuje Pavel co následek z vět
předeslaných : Tedy smrt v nás působí, život
ale ve vás. Dva výsledky klade; prvý však
jenom neprostředně vyvírá z předchozích vět;
druhý osnuje apoštol na porovnávání stavu
Korinťanů se stavem jeho a vůbec apoštolů.
Vystavuje Pavel smrt i život co osoby, jenž
mohutně působivost svoji provodí; smrtí 1
životem rozumí smrt (t. j. nebezpečí smrti)
a život apoštolů; ale život jejich považuje
toliko s té strany, se které se ku Korinta
nům a k jejich dobru potahoval. V nás, an
neustále v nebezpečích smrti vězíme, spatřu
je se působnost smrti; poněvadž ale usta
vičné ono Života Kristova na nás působení
vám k dobru, užitku a spáse pomáhá, an
živi ostávajíce o spásu vaši se starati a oni
pracovati můžeme, tudy ovšem žřvoťtpůsob
nost svou na nás provozuje. Apoštolé pod
padali smrti a vynikajíce z ní propůjčovali
život svůj věrcům ve hlásání slova Božího
a v neustálém spásy posluhování; věřícídober
života apoštolů přiúčastnění byli, smrti, jíž
podrobeni byli apoštolé, nezakoušejíce. Ne
mnoho odchoden jest výklad, jenž slovo
smrt o tělesné smrti, ale slovo Život 0 ŽIi
votě duchovním béře vten smysl: vaše spása
či váš duchovní život působí se našimi strast
mi, jak krev mučeníků byla semenem kře
stanů; ale prvnější výklad blíže k významu
slov dopadá aniž smyslem odcházeje od to
hoto. Jiní ve slovech Pavlových nedobře iro
nii spatřují, čehož tu není. Ostatně vypouští
ve předvětě slovce sice, Čímže roste důraz řeči.

Avšak to působení smrti t. j. ta neu
stálá protivenství a nebezpečí neoslabovala
horlivosti apoštolů ve hlásání víry Kristovy;
nebo při tom posilovala je naděje od Boha
jim propůjčená, že udatně a statně víru Páněkázali.Tudyvece:© Majícepaktéhožduchavíryjakpsáno:© Uvěřiljsem,protomluvil
jsem, i my věříme a protot mluvíme. Duchem
víry značí Ducha sv., pokud v lidech víru v
Krista působí; aneb dle jiných se rozumí
víra a důvěra z milosti Ducha sv. plynoucí.
Dí téhož ducha, jenž totiž v následujícím vý
roku se jeví t. j. téhož, jehož měl David,
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když pronesl slova ona žalmu ihned přitoče
něho; nedobře jiní za to mají, že Pavel o
víre s Korinťany stejné a totožné mluví. Víra
zde toli jest co důvěra na víře založená, co
Mmýslk věcem svrchovaným přihlédající. Jakož
psáno jest, totiž máme tutéž víru, 0 níž pěje
David, jí naplněn byv a řka: Uvěřil jsem a
proto mluvil jsem, čili pronesl jsem se ve
řejně a bez bázně o své k Bohu důvěře, že
mne ze všech protivenství vytrhne, Proto %
my věříme a mluvíme, hlásáme a kážeme
slovo Kristovo, an nám nedopouští důvěra a
víra naše nepodnikati strastí a svízelů, nébrž
nás ukřepuje a ustatňuje, abychom maněvíru
Kristovu kázali. Vzata jsou slova písmováze
Zalmu 115., jenž v hebr. textu sice se pře
dešlým 114. v jeden žalm se pojí, ale právem
od Sedmdesátcův a tudy od Vulgáty cozvlá
štní žalm o sobě se klade, an růzenjest ob
sahem od něho. Sv. August. dí: Ve Starém
Z. táž víra panovala a spasila, která v Novém
Zákoně člověka spasena činí; tam věřili vbu
doucího, tuto ve přišlého Krista. V církvi
Boží jsou rozliční řádové a stavové a roz
Jiční blahodarové, ale víra všady jest jedna
a jest zvláštní milost Boží, žiíti z víry. Jsou
kdož mluví a nevěří, a to jsou lichoučitelé a
licoměrové ; jsou kdož věří ale nemluví, a to
Jsou lenivci a bázlivci a mzdáři a nájemníci;
Jsou kdo věří a mluví, a to sluhové Boží
jsou,

Co apoštoly při této důvěře udržovalo
a jim síly dodávalo, jest to, o čem ihned
jedná řka: vědouce, že kterýž vzkřísil Ježíše, 1
nás s Ježíšem vzkřísí a postavé s vámi. Ve
vzkřísení Páně co nejvznešenějším zázraku
moci a lásky Boží nalezáme i my nejmoc
nější podnět a pohnutku k té, kterou se k
Bohu neseme, důvěře a tudy k té při hlá
sání svém neohroženosti. Ve všechněch ne
bezpečích a strastech potěšovala, potvrzovala
a posilovala Pavla myšlénka o jistotě kone
čného díla spásy dokonání a dovršení vzkře
sem a soudem před obličejem Krista Pána;
to bylo předmětem chlouby jeho, R. 5, 2
Nevhodně vykladači někteří slova ta nevlast
ně berou o přemáhání nebezpečnosti smrti,
vítězství to vzkřísením jmenujíce, an očividně
slova ve smyslu vlastním, o posmrtném vzkřesu
slyšána býti žádají. Dí s Ježíšem, poněvadž
tu považuje Krista co prvotiny vzkřísenců, 1.
Kor. 15, 23. a poněvadž na křesťanu veške
ren život Kristův se odbíjí, an křesťané jsou
údové Kristovi. Slova postavé nás s vámi
nemohou se rozuměti o pouhém vyniknutí z
nebezpečenství, nébrž slyšeti se musejí 0
skutečném octnutí a ukázání se před soud
nou stolicí Kristovou 5, 10., kdež ti, kteří
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Krista následovali, s odplatou se potkají. 8
Kristem podnikali strasti, s Kristem povstali,
s Kristem oslavy dojdou; nebo vece apoštol
Rom. 6, 8. jestli že jsme zemřeli s Kristem,
spolu s nám živi budeme, a Rom. 8, 17.jestli
že spolu trpéme, spolu %oslavení budeme. V
tom vědomí záležela svrchovaná pohnutka pro
neohrožené působení, jak jsme již pravili.
Nehodlá však Pavel sám oslavení dojíti bez
Korinťanů, nébrž úsilně žádá, aby spolu snimi
oslavy oné před obličejem soudce Krista do
šel. Tudy přidává s váme nás postaví, na
ději svou o nich a svou k nim lásku a při
vinulost vytýkaje. Ještě pozorují vykladači,
že nedí: vds s námi, nébrž s vámi, poněvadž
skromně smýšlí a ze skromnosti přednost ně
jakou Korinftanům dává. Pro ně zajisté pod
nikal trudy, a je a jejich spásu měl za účel
všeho svého usilování. O tom také ihned
doleji pokládá: Nebo všechno pro vás děje
se, cokoli podnikáme, činíme a trpíme, všech
no k vám a k vaší spáse vztahuje se; po
ďobně pravil výše 1, 6.: buď že soužení bý
váme, pro vaši potěchu a spásu atd.a 2. Tim.
2, 10. vece: Všecko snáším pro vyvolené, aby
T oni spásy došťi. Jak ale v tomto k Timo
theovi výroku vyjevuje záměr, k němuž při
veškerých podnicích prohlédá, tak i tuto na
našem místě Korinťanům praví dokládaje:
aby milost rozmnožená skrze mnohé v díků
činění se rozhojnila k slávě Boží. R. text
může i takto zníti: aby milost rozmnožtvší se
skrze mnohých dikůčinění se rozhojnila k slávě
Boží, aneb: Aby milost rozmnoženajsouc mno
hými, díkůčinění rozhojmla k slávě Boží. Pře
kládáme rozmnožuje a nejinak, aby se slovo
to sbíhalo se slovem mnohé, jakoži v řeckém
textě anominace se nalezá zdeovacace di%zWv
zAevóvov.Slovo zreotoceve rozhojniti, oplynouti
může se buď v přechodném neb nepřechod
ném významě bráti. Ne mnoho se různí vý
klady ty ode předešlého a smysl na jedno
vychodí. Milostí rozumí milost Boží, která
se jeví v obrácení na víru a V napravová
ní života a která se ozvláště jevila při Pa
vlovi v jeho hlásání evangelia a v podni
kání pro Krista svízelů. Tato milost se roz
množuje, když se jí mnozí přiúčastňují, ana
působností a objemem i obstihem se rozhoj
ňuje, rozmáhá a roste. Tím pak lidé bývají
pohnuti k díkůčinění a velebení Boha, jenž
tak milostivě se jim a jiným propůčil; díků
činění pak to ústy 1 skutkem vyjevené roz
hojňuje slávu Boží čili rozhojňuje se, oplývá
k slávě Boží. Nebo žádným skutkem naším
neoslavuje se Bůh více než díkůčiněním. Po
dobně praví výše 1, 11., aby ode mnohých
osob z daru našeho skrze mnohé díky se činily
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za nás. Vytýká se těmi slovy účel správy du
chovní a potřeba životného obecenství mezi
pastýřem a ovcemi jeho. Všickni Boží da
rové, všechny práce, vše útrapy vzájemně
služte k obapolnému úspěchu duchovnímu,
cíl a záměr všeho buď sláva Boží, která se
nejvíce činěním díků rozmnožuje. O vzdávání
díků praví sv. Aug. M. B. 7, 31.: Nedosta
teční jsme ku vzdávání Bohu díků, že jsme,
že žijeme, že nebe a zemi Spatřujeme, že
duší a rozumem jsme opatření ku poznání
Stvořitele. Tím více povážíme-li, že nás ve
hříších našich neopustil, nébrž Syna pro nás
a za nás poslal, a že nám skrze Ducha sv.
v srdce naše lásku vlévá, abychom druhdy k
nevýslovné slasti přijíti mohli, nemusíme-liž
zvolati: Které srdce postačí a který jazyk,
aby hodně mu díky za to vzdával?

Již pak praktické výsledky předešlých
výpovědí svojich vyvádí, ukazujíc, že jistota,
kterou se nadějeme s Kristem oslaveni býti,
neostává bezmocna a bezpůsobna u nás; proto
neochabujeme, nébrž ačkoli vněšný náš člověk
se hubí, přece vniterný obnovuje se den ke dni.
Neochabujeme, neoblevujeme, neklesáme pod
protivenstvími na mysli, abychom v horlivo
sti svojí mdleli a ustávali, nébrž naopak se
ukřepujeme a náš vniterný člověk se obno
vuje, ač vněšný hyne. Vněšným člověkem
rozumí tu stránku člověka, která se vidí a
spatřuje, tělo totiž s nižší člověčí přiro
zeností. Tělo hyne či stýrá se protivenství
mi, útrapami, sužbami, zimou, hladem, ne
mocmi, pronásledováními a jinými všelikými
strastmi. Bůh sice neustále živodárnou moc
na něm provodil (v. 11.), znebezpečenstvího
vysvobozuje a život Kristův na něm jevě, ale
tělo jeho při tom nejednou podléhalo, stý
ralo se a mdlelo a slabilo. Ale ačkoli tělo
hyne, přece vniterný člověk se obnovuje den
co den. Vniterný člověk jest duch, mysl, roz
um, vyšší duchová stránka v člověku s mo
hutnostmi svými; ten vniterný člověk se
více a více odnovuje t. j. obdržuje neustále
milost Boží a skrze ni neustále se sílí, zve
dá, zvyšuje a zdokonaluje, ve víře, naději a
lásce roste, svých vad co zlato v ohni zbý
vaje a silnějším i skvělejším se stávaje. V
jiném poněkud smyslu béře tuto slovo vni
terný člověk, než Rom. 7, 22., kdež o roz
umu a duchu či vyšší stránce neobrozenémlu
ví, an tuto o stránce té obrozené řeč vede.
Sličně Pavel svědčí, že duchový vývoj nezá
visí od tělesných svízelů aniž jimi překazen
bývá. Vněšný člověk má bolestný týden,
vniterný slaví vzkřísení Páně. Bezdůvodně
chtěli odtud někteří odvětovati, že jest ja
kési tělo vniterné, neviditelné aneb i dokon
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ce že duše lidská tělesna jest, jak Tertul
lian. Při slově obnovuje se, osvěžuje 8e, ne
jedná se o to, zda novota, o níž tu běží,
již druhdy byla čili nic; obnovuje se člověk
od nevědomosti a hříchu k novosti pravdy
a ctnosti. A sice se děje obnova ta den ke
dní t. j. každého dne; s každým dnem stár
ne a hyne tělo, s každým dnem zmáhá se
duch ve ctnosti a poznání Božím. Obnova
vniterná se nestává za okamžik, jak se nám
na křestu milost Boží vlévá. Jiná věc jest
zbaven býti zimnice a jiná okřívati ze sla
bosti vzešlé od zimnice, jiná šípu vytáhnouti
z rány a jiná věc ránu zaceliti. Slova ta
byla heslem mučeníků a vůbec lidí zbož
ných. Tak kdosi maje vodnatost žádal jen:
modlete- se za mne, aby vniterný člověk ne
zvodnatěl. Mučeník sv. Klement Ancyrán
ský za císaře Diokleciána všemi mukami a
útrapami bývaje umučován a stýrán a na
celém těle již ochrnuv, na duchu každého
dne se umocňoval a osvěžoval, tak že vezdy
nových muk žádostiv býval. A když se ho
tázali, čím to jde, že tak statečně sobě vede
a tak dlouho mučenu býti se mu nestýstě,
odpověděl slovy Pavlovými: Ač náš člověk
vněšný hyne, přece vniterný se obnovuje ode
dne ke dni. Tam má každý člověk směřo
vati, aby čím více ochabuje tělo pro stáří,
tím více duch se tužil. Kdo vítěziti žádá,
musí domácího nepřítele překonati; a to jest
pleť naše. Co to škodí, když lepenka se
zkazí, která nám pohled do věčného nebe
zahrazovala? Ta myšlénka musí těšiti a zve
dati člověka, když stárne, když churaví, když
trpí a když k smrti se blíží.

To pak zmocňování a zmáhání člověka
vniterného děje se sice dočasným trápením,
ale s věčným úspěchem, jak apoštol dále
příčinu toho udává, řka: Nebo nynější oka
mžité a lehké trápení naše přesažitě, v pový
tečnosti věčnou slávy váhu působí v nás. Vul
gáta přidala slovo nynější, jehož v Ť.t.není,
ač ovšem se přimyšluje. Veškera trápení
praví býti lehka a na okamžik takměř toli
ko trvati, přirovnáme-li je k budoucí věčně
trvalé slávě. Tak i Zlatoúst smýšlel a ve
svém životě obzvláště za posledních dnů jsa
pronásledován skutkem ukazoval, nébrž i
Spis o tom zanechal, že nikdo uražen nebý
vá, leč od sebe samého, v němž učí, že je
diné zlo, z něhož všeliká škoda, útrapa a
všeliký jde svízel, jest hřích a že veškera
zla ostatní jakákoli se hříchem srovnánajsou
lehka a snadna a levna. Svatý Pavel tu
neporovnává útrapy s hříchem, nébrž s věč
nou slávou, an dí: Přesažitě, v povýtečnosti
věčnou slávy váhu působí v nás či dle ře
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ckého: přenesmírně, přenesmírnou věčnouslá
vy váhu působí v nás. Slovo věčnou klade
proti okamžitému a slovo váhu či tíži, břímě,
těrchu staví proti Zehkému,a útrapám oproti
klade ne snad pokoj, úlevu a podobného
cosi, nébrž slávu. Váha slávy či břímě slávy
jest svrchovaná, přebohatá, přesažitá sláva;
a tu slávu tak nesmírnou a nevyrovnanou
působí v nás útrapa, kterou podnikáme pro
Krista, tak že sláva ta jest odplatou za pře
stálá trápení a výsledkem a účinkem jejich ;
tudy vece působé t. j. vyvodí, přináší. Nedí,
vece sv. Bernard, trápení naše odměňěno bu
de slávou, nébrž dí: trápení naše působí věč
nou váhu slávy. Vězí a kryje se sláva v ú
trapách, v okamžitém kryje se věčné, v leh
kém kryje se závažné a těžké, jak peň v
semenu. A jinde týž světec praví: Přestaň
říkati: dlouho trvá a náramné jest trápení
moje; apoštol praví, že okamžito jest a lehko,
nebo jsi dosud neobdržel pětkráte po čty
řiceti ranách bez jedné, aniž jsl až do krve
a smrti odporoval. Tak sv. Bernard. Velika
bude sláva a bláha věčná, pocházejíc z pa
tření na Boha, oplývajíc vším pomyslitedl
ným a neustále z jiných bláhy růst berouc.
Těší-li tebe krása, tam všickni budou skvíti
se co slunka; těší-li tě hbitost, tam budou
podobní andělům; těší-li tě zdraví, tam bude
věčná zdravota; těší-li tě moudrost, tam vši
ckni oplynou moudrostí Boží; čest-li tebe
těší, tam stanou se všickni králi; Bůh prou
dem rozkoší svojich je napojí. A tu dí
vhodně sv. Řehoř Veliký: K velikým odpla
tám nepřichází člověk leč velikým namahá
ním a nebude korunován, leda kdo hodně
bojoval. Kochej se tedy mysl ve velikosti
odplaty, ale nehroz se půtky a svízelů. Sv.
Aug. praví: Mám na prodej, dí Pán; kup
sobě, Což mána prodej? Pokoj věčnýza práci
má na prodej a království nebeské. Jaké
práce hoden pokoj, jenž věčnětrvá? Chceš-li
spravedlivě souditi, věčný pokoj věčným na
máháním se kupovati má. Ale neboj Se,
milosrden jest Bůh, nežádá leda časné práce.
Aniž praví: deset tisíc let pracovati budeš,
aniž dí, pět set let pracovati budeš, nébrž
kratičký ten Čas, v němž žiješ, pracuj a do
budeš pokoje, jenž nikdy nehyne a nekončí
se. Tak sv. Aug. Blah, kdo věčná léta klade do
srdce svého. Čeho zrakové pleťští se dozříti
mohou, není hodno duše, která schopnajest
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míti Boha a nic pomíjivého není dobrem
srdci pro věčnost stvořenému. Na pozemsku
nejedna nekonečná práce s nicoucím užitkem
se potkává; rolníkovi žeň pochybí, lodníkovi
koráb se stroskotá, vojín život i vítězství
ztrácí, vece Zlatoúst. Jakého úsilí jest hodna
blaženost, jenž nehyne, neztrácí se anemizne!
To jest konečně pravé odpočinutí srdce, když
se ve věcech věčných ustavuje, aniž čeho
světského žádá. Kdo svět miluješ, pilně se
opatři, kam jdeš. Cesta, kterou kráčíš, pře
zla jest. Utec, utec od zaneprázdnění svých
marných a ukryj se bouřlivého smýšlení své
ho. Odvrz ničemné starosti a péče, zadrž
trudnosti, uprázdníi se Bohu a poodpočíň
v něm.

Aby ale všechna trápení světa toho
lehka a okamžita pro nás byla a věčnou
slávu v nás působila, vymáhá se výminka
obzvláštní, o které Pavel ještě píše: Ješto
nepatříme na věcí vědomé, nébrž na nevidomé;
nebo věcí vidomé dočasny jsou, věci nevidomé
věčny jsou. Nepatříme t. j. neprohlédáme
k těm věcem vidomým t. j. dočasným, cti,
slávě, bohatství, statku, požitbám, aniž po
nich bažíme a dychtíme. Věci nevědoméjsou
dobra věčného blaženství, jak na oce jest.
Dí věci nevidomé zč uř Plezóueva, nedí věci
nespatřitedlné re dopare, poněvadž mnohé
věci, jichžto nevidíme, tehdá když běh do
konáme, nám budou spatřitelny. Že ale ne
střepíme a neprohlídáme k věcem vidomým,
nébrž raději k nevidomým zaměřujeme, dí
apoštol, jde od povahy věcí těch; nebo věci
vidomé dočasny jsou, věcínevidomé věčnyjsou.
Kdo tedy moudr jest, ten ovšem raději k
nevidomým věcem prohlídá. Mezi časnými
a věčnými věcmi, dí sv. Aug., ten jest roz
díl, že věci dočasné více se milují, dokud
jich neobdržíme, že ale ovšedňují a malo
vážnými se stávají, když je obdržíme; věčné
věci ale tím žádoucnějšími se stávají, čím
déle v jich držení se nalezáme. Musí tedy
člověk dobrý zrak míti. Kdo na vrcholu
hory stojí, buď věcí v dolině zhola nevidí,
buď je co nepatrné spatřuje. Kdo tedy na
svízely života se s hůry blaženosti nebeské
dívá, ten je za nepatrné považovati bude.

Tím ale apoštol neukončil ještě své pojed
návání, nébrž také dáleji o tom jedná, nové
toho, že časná útrapa věčnou odplatu pů
sobí, důvody uváděje.
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Hlava V.

Z tohoto bezbydlí po nebeské slávě, o níž ve
předešlé hlavě mluvil, dychtě, žádá od
putovati těla a přítomen býti u Pána
1—8. Protož, vece, se namdhá a usiluje
zalábiti se Kristu 9. 10. co budoucímu soudci,
k němužjej láska Kristova budí a pudí
11—19. Posléze prosí co posel Kristův,
aby se s Bohem smířili 20. 21.

1. Víme zajisté, že pozemský-li
obyt náš tohoto stanu se zbourá, pří
bytek od Boha máme, obyt nerukotvor
ný, věčný v nebesích. 2. Nebo 1 v
tomto vzdycháme, obydlím svým, jenž S
nebe jest, přioblečeni býti žádajíce, d.
ač jestliže oblečeni ne nazí nalezeni bu
deme. 4. Nebo i kteří jsme v tomto
stanu, vzdycháme obtíženi jsouce, ješto
nechceme svlečeni, nébrž přioblečeni býti,
aby pohlceno bylo to, co smrtelno jest
od života. 5. Jenž pak spůsobuje nás
k tomuto, Bůh jest, kterýž dal nám zá
vdavek ducha. ©. Dobré mysli tedy
jsme vezdy, vědouce, že dokud přítomni
jsme v těle, odtomní jsme ode Pána,
7. nebo u víře chodíme, ne u vidu. 8.
Dobré pak mysli jsme a oblibujeme ra
děj odtomni býti od těla a přítomni býti
u Pána. 9. A proto usilujeme, buď od
tomni, bud přítomni jsouce, líbiti se je
mu. 10. Všickni zajisté my ukázati se
musíme před stolicí Kristovou, aby od
nesl každý vlastní věci těla, jakož ko
nal, buď dobré nebo zlé.

Pokračuje Pavel jednati o svrchované
slávě, kterou apoštolům působí dočasné ú
trapy jejich a místněji 1 podrobněji věc tu
rozvinuje. Praví: Víme zajisté, že pozem
ský- obyt náš tohoto stavu se zbourá, pří
bytek od Boha máme, obyt nerukotvorný, věč
ný v nebesích. Spojka zajisté či nebo hledí
k tomu, co 4, 17. pravil, že krátká útrapa
věčnou slávu působí; jakoby říci chtěl: kdy
bychom nevěděli, že od Boha dostaneme bu
dovy věčné, nemohli bychom tvrditi, že do
časná útrapa nám tvoří věčnou váhu slávy.
Víme, vece, t. j. z té duše jsme přesvědčeni.
Vece pozemský-li dům se zbourá či zbourá-li
se, a klade sloyce li Či Jestli místo ač, čův

místo «ov; aneb, toho-li nepřipustíme, mluví
apoštol podmíněně pro ty, kteří druhdy při
druhém příští Páně na živě budou I. Thes.
4, 14. Obytem či domem zove tělo, v němžto
Duch náš bydlí a zove je obytem pozemským,
poněvadž v té povaze tělo naše jenom na
zemi zůstává, majíc jinou v nebesích na se
vzíti povahu. Již ve slově pozemským leží
pojem porušitedlnosti, poněvadž všechno, co
na zemi jest, v porušení přijde; více ale se
pojem pomíjelivosti vytýká slovem stanu to
hoto; stan se rozbíjí a rozkládá na čas, opět
stržen, sbit a složen býti maje. V řeckém
textě se blížeji poutají slova obyť a stan a
patří k sobě tou měrou, že slovem „stan po
vaha předešlého slova obyt se určuje a že
m. obyt stanu se dá přeložiti obyt stanový
či stánkový. Podobně 2. Petr. 1, 13. 14.
nazývá tělo své stánkem, an vece: Jtsť jsem,
že brzké jest složení stánku mého. Smysl tedy
předvěty jest: Na jisto jsme přesvědčeni, že
když tělo naše, v němž na zemi přebýváme,
se rozpadne t. j. když umřeme: že, praví
apoštol dovětou, máme obyt od Boha ne u
činěný rukou, věčný v nebesích. O smyslu
dověty neshodují se vykladači a tudy musí
me bedlivě k jednotlivým slovům přihlížeti,
abychom se z nich pravého smyslu domohli.
Obyt od Boha máme, vete; máme, na jisto
míti budeme tenkráte, když se zbourá stá
nek dočasného těla. Z toho brali někteří,
že se obytem oním věčné blahoslavenství
rozumí, jak i Jo. 14, 2. Kristus Pán o pří
bytcích mnohých v říši nebeské mluví. Ale
proti tomu výkladu opírá se, že v druhém
verši očividně obyt či příbytek o těle osla
veném se slyšeti musí; an příbytkem s nebe
pochodilým nemůže se samo nebe rozaměti,
Lépe tedy se béře příbytkem či stavbou, bu
dovou od Boha, tělo po vzkřísení oslavené.
Dí máme obyt od Boha vybudovaný, vysta
věný skrze moudrost, vůli a moc Boží, po
kládaje, že tělo dočasné z rodičů máme. Dí
mome, t.j. schovanou, připravenou, jak i
jinde Mt. J9, 21. mluví o jmění pokladu v
nebesích, jakož obzvláště sv. Jan praesentu
užívá: kdo véří v Krista, má život věčný. Jo.
3, 36, Není to pouhá čáka a nádba, nébrž
skutečné jmění, an co člověk někde scho
váno má, ovšem jemu patří. Jest to ideálné
jmění; duše ho nebned dostane, nébrž teprv
po všeobecném vzkřesu. Apoštol pomíjí mlče
ním mezidobu od smrti tělesné do všeobec
ného vzkřesu, hledě jen k dovršení, jehož
křesťan žádostivě čeká. Někteří z těch slov
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apoštola odvětovali, že při tělesné smrti již
v zárodě budoucí povzkřesné tělo S duší
se spojuje svátostmi, nejvíce pak svátostí
velebného těla a krve Páně připravováno
byvši. Někteří zase vykladači spojují dvůj
výklad tou měrou, že začátkem příbytku
slyší blažený stav duše v nebi a dovršením
jeho slávu po vzkřísení z mrtvých. Avšak
jednodušeji a prostěji jest držeti se přede
šlého výkladu. Vece nerukotvorný, t. j. ne
povstalý obyčejným spůsobem a přirozeným ©
během, nébrž činem nadpřírodným; slovo v
nebesích svazuje se k slovu máme. © tom
praví I. Kor. 15, 45. seje se tělo v neslično
sti a povstane v slávě! Již pak z toho, že
stánkem jmenuje tělo naše, odvětují sv.
Otcové, že smrt máme tak podstoupati, jako
když na cestě se stánek skládá a sv. Aloi
slus tak mluvil o smrti své, jakoby z domu
do domu se stěhoval. A ovšem říkati sluší
s Jobem 14, 14. po všechny dní, jimiž
válčím a vojuji, čekám, až přijde proměna
moje.

Výrok svůj, že po odložení těla tohoto
zbývá nám jiné tělo oslavené, stvrzuje Pa
vel jiným výrokem podobným, vzatým ode
vzdychání po převlečení a oblečení tělem
tím. Vece: Nebo i v tomto vzdycháme, oby
dlím svým, jenž s nebe jest, přioblečeníbýti žá
dajíce. Tužba polepším a oslaveném těle, dí
apoštol, kterou v nynějším těle tak silnou
máme, ujišťuje nás tím, že druhdy tělem
oslaveným co novým stánkem obdaření bu
deme. Dí v tomto vzdycháme, t. j. v tomto
stánku, v tomto těle vzdycháme již a nebu
deme teprv po zboření toho stánku vzdy
chati a toužiti po oblečení tělem s nebe.
Jiní místo v čom překládají proto, jak in
hoc čv zovre druhdy přichází Jo. 16, 20.
Act. 24, 16. v ten spůsob, jakoby apoštol
pravil: Proto že teprv po zboření stánku
dočasného dostaneme stánku věčného, proto
sténáme a lkáme; jiní jinak. Ale výkladové
ti a ty spojky protivují se souvislosti a ob
době, kterou Pavel klade ve verši 4., kde
vece: Nebo kteří jsme v tomto stánku, lkáme.
Příčina vzdychání a lkání toho jest tužba a
žádost naše po oblečení nebeským tělem;
to jest,codíslovy: vzdycháme,příbytlkemsvýmsnebepřioblečeníbýtižádajíce.- Vzdycháme
a lkáme, poněvadž trudno, tvrdo a obtížno
nám přichází, že nemůžeme dosáhnouti pří
bytku nebeského, leč dříve tělo toto skrze
smrt složivše. Dí příbytkem nebeským, s
nebe t.j. od Boha pošlým, kdež nám obnova
těla našeho schována. Bůh s nebe vzkřísí těla
pašea promění je I.Kor. 15,51. Slovem odle
čení (býti žádajíce) apoštolod obrazu stán
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ku přechází k obrazu oděvu, obrazu velmi
vhodnému a všechněm vůbec přístupnému,
ješto 1 u rabínů iu filosofů obvyklému. Nedí
pak prostě oblečení, nébrž dí přioblečení, po
něvadž žádá ještě za živa beze svlékání
stánku dočasného t. j. bez podnikání časné
smrti tělem oslavovaným se přiodíti. Na ji
ném místě I. Kor. 15, 53. mluví toliko o
oblékání, leč oblékáním tím prohlídá k tělu
porušenému a ovšem oblékáním přioblékání
ve smyslu našeho místa míní. Smrt se pří
rodě lidské příčí a člověk žádá neumříti a
co na těle jeho vadno jest, svléci a bez pod
stoupání smrti oslaven býti. Ajhle, vece sv.
Rehoř, Pavel, jenž umříti žádá, bojí se svle
čen býti. Ze nemůže království dojíti leda
skrze smrt, tudy nadějíc se rozpačuje se
a rozpačujíc se naděje se, radujíc se stra
chuje a strachujíc se bojí. Ještě přidáváme,
že přeložili obyt, příbytek, obydlí, abychom
nápodobili řecký text, jenž tu ta slova z
jednoho kořene klade: očxi«, očx0douos, oixy
TNOLOV,

Pavel dále udává také výminku, pode
kterou ono nebeským oděvem či stánkem
oblečení se stane. Praví: Ač jestliže oblečení
ne nazí nalezeni, shledání budeme. © slov
těch přítomných smyslu ale se vykladači na
rozporech nacházejí. Vidí se některým slova
ta bráti o mravné spůsobilosti a ti tento
smysl dávají: Nemůže ale ono oslaveným
tělem přiodění jinak se státi, leda když při
Páně příchodu všemi ctnostmi ozdobeni, ne
však skutků dobrých prázdni, holi a nazi
shledáni budeme. Budeme-li ve ctnosti oble
čeni, přiobleče nás Bůh slávou věčnou a vě
koslavné tělo nám uštědří. Tak dí Kol. 3,
12., aby se oblékli v milosrdenství, dobroti
vost, pokoru, mírnost, trpělivost. A podobně
sv. Jan ve Zjevení 10, 15. blahoslaví toho,
kdo roucha svého ostříhá, aby nah nechodil
t. prázden ctností. Ale Pavel na našem mí
stě nemluví o mravné přípravě, nébrž 0 po
vaze přirozené a nadpřirozené těla lidského
při vzkřísení a proto se výklad onen ke spo
jitosti nehodí. Tudy jiní praví, že apoštol
mluví o výmince jestliže oblečení ne pak nazi
nalezení budeme, poněvadž při Páně příští
skutečně jedni tělem odíni, druzítěla prázdni
budou; tam oni, jež příchod Páně za živa
zastihne 1. Thes. 4, 14., tito ale, jenž již
byli dříve toho příští Páně zesnuli. Oni ma
jíce tělo, budou přioblečení slávou, tito bez
těla jsouce se slávou spolu i těla obdrží,
Smysl tedy: jestliže tehdá budeme nalezeni
mezi na živě zůstalými, ne pak mezi mrtvý
mi. Smysl tento jest shoden a darmo na
mítají, že by byl Pavel užiti musel participia
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perfektnéhočvěedýmevoc© místoaoristického
évOvočusvoc,nebo aorist vychází z obrazného
mluvení apoštolova, podle něhož ty, kteří
tělem obdařeni jsou, srovnává s takými, jenž
v roucho se odívají či oblékají. Jiní důraz
ne tak kladouce na přioblečení, nébrž na ji
stotu, kterou apoštol očekává slavným tělem
přiodín býti, myslí, že Pavel klade slova ta
záhadná pro některé v Korintu vzkřísení těl
zapíratele, a že z pola ironicky mluví v ten
spůsob : Dychtíme oslavou přioblečení býti,
jestliže oblečeni ne nazi shledání budemet.j.
jestli při Páně příští s tělem budeme čili bez
těla shledáni, aneb poněvadž slovo jestli?jen
ironicky klade pro nepřátele nauky o vzkře
su: Toužíme nebeským obytem přiodínibýti,
ješto jisti jsme, že oblečeni tt. j. s tělem
vzkříseným, ne však nazit. j. co beztělí du
chové u Krista budeme. Dle 1. Thess. 4,
16. tehdá když Kristus přijde, zemřelíz hrobů
svojich vstanou, ti pak, jenž na živě budou,
po podniknutí kratičké smrti proměněni bu
dou, tak že obojí nebudou prázdní těla či
nazi, nébrž ovšem tělem přlodíni při Páně
příchodu shledáni.

Tuto víru co jistou klada potvrzuje vý
rok svůj o očekávání oslaveného těla, o čemž
ve př. verši 2. mluvil, a vece, že by tužba
ona ovšem byla pouhou márou a párouači
rým snem, kdyby skutečně tomu nebylo tak,
jak víra učí, kdyby vzkřísení těl nebylo a
kdybychom jenom co duchové se před sto
licí Páně ocitnouti měli. Tak z nepříma po
ráží ty lidi, kteří o vzkřesu těl nedrželi. Tento
výklad není velmi odchoden od předešlého a
téměř na stejno vybíhá, onoho-li čili tohoto
se přidržujeme. Ostatně klade prostě a bez
spoječně ne naz? a nedí nepak nazi, aby vět
ší důraz dal řeči. Ještě přijde poznamenati,
že místo dvovodusvor čtou někteří čxOvodue
vou svlečeni, což ale sv. Chrysostom tak vy
kládá, že výklad ten od předešlého se téměř
nerůzní, bera et ye ve smyslu slova «av, v
ten spůsob: když tělo svlečeme t.j. umřeme,
nebudeme postavení bez těla přede Pána,
nébrž s proměněným tělem svým se u Pána
ocitnem. Leč čtení to mají toliko řídcí rkp.
a tudy výklad předešlý předkuje. Patrno to
také z toho, co dále dí apoštol, věc, onížv.
2. jednal, místněji vyvíjeje a potvrzuje. Nebo
praví: Nebo 1 kteří jsme v tomto stanu, vzdy
cháme obtížení jsouce, ješto nechceme svlečení,
nébrž přioblečení býti, aby pohlceno bylo, co
smrtedimo jest od života. Mluví ve své osobě
jménem všechněch lidí, zásadu obecnou vy
jadřujíc. Smysl snadně přístupen jest, an víme,
že stanem se rozumí tělo. Praví: Nebo také
ještě v těle jsouce uboléváme a vzdycháme;
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býti v těle staví proti tomu, co byl pravil 0
zboření stánku a zanechání ho. V těle býti
jest toli co zde na světě v těle smrtedlném
žíti, jakož zbořením stánku se rozumíodejítí
z tohoto světa prostředkem smrti. Praví 00
téžení jsouce, a udává tím příčinu vzdychotu,
o němž mluví ; lkáme, poněvadž se obtíženy
cítíme pod břemenem smrtelnosti a bázně
smrti a bíd, jichžto se příroda lidská hrozí,
a jichžto bychom rádi zbyli. Ta obtíž jde
ozvláště a právě odtud, že nevoléme svlečení
býti, nébrž oblečení býli t. j. že nechceme u
mříti, nébrž za živa oslaveným a neporuši
tedlným tělem přiodím býti t. j. že nechce
me smrti podstoupati, nébrž životem obe
jmuti či objati býti. A sice, dí dále, udávaje
toho spůsob, aby pohlceno bylo, co smrtedlno
jest od života, t. aby smrtedlnost života po
minula a nesmrtný život bez přestřihu ži
vota časného a bez podnikání strázní a So
ten smrtelných zavládl, či aby tělo nikdá
nebylo opuštěno od duše, nébrž za svého s duší
spojení oslaveno bylo. Oslavení naše po smrti
teprv se díti může. Ale smrt se lidské my
sli protiví, jenž oslavy bez podstoupení smrti
žádostiva jest. Mluví jménem celého člově
čenstva, an všemu lidstvu se protiví umírání
a ovšem lidem se příčí svízelové života; tudy
Rehoř Nazianský se modlíval: Odejmi Pane
ode mne sulení tu obtížnou t. j. tělo to po
rušitedlné a svízelné, ale dej mi také lehčejší.
Ostatně odvětovali Otcové svatí z těch slov
Pavlových, že v témže a nejiném těle z
mrtvých vstaneme a že zbavení těla není
nejvyšším ovocem spásy z Krista jdoucí, jak
Gnostici učili, tělo za vězení majíce. Věc
ta ovšem a všelijak velika a předmět tužby
a naděje naší náramen a přesažit jest; ale
proto není věc ta, ta oslava nemožna. Nebo
Bůh jest ten, kterýž nám té slávy uděliti
může a ovšem i udělí. A to dí apoštoldále:
Jenž ale spůsobuje nás k tomu, Bůh jest,
kterýž nám dal závdavek ducha. Ř. t. čte
místo praesentu spůsobuje vperfektu spůsobil,
přihotovil, připravil; k tomu, vece, tojest k
tomu oslavení, o němždosud jednal, t.j. Bůh
naši přírodu tak ustrojil, že schopna jest při
jíti ono přioblečení a oslavení. Nedobře ně
kteří táhnou slovo spůsobuje kúřadu apoštola,
čemuž odporuje souvislost. Přihotovil nás Bůh
již hned při stvoření nás a při obrození nás
skrze Krista; a přihotovuje neustále milost
mi svými, abychom jistotně netoliko přiodíni
tělem, ale i slávou přioblečeni byli. Jistotu
onoho oslavení Pavel béře od toho, o čem
se zmiňuje ve slovech: kterýž nám dal zá
vdavek ducha t. j. dal nám Ducha sv. a da
ry jeho a závdavek, rukojmí a ujištění, žg
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při parusii či příchodu Páně se nám přio
bleku a oslavy najisto dostane. Výše 1, 22.
Rom. 8, 11. Darové Ducha sv., jimiž nás
obsypává, osvěty a milosti, jimiž nás napl
ňuje, jsou důkazy, že druhdy oslavení nám
nastane.

Z toho pak již odvětuje a. vyvodí ná
sledky pro rozpoložení a lad mysli své. Do
bré mysli tedy jsme vezdy, vědouce, že pří
tomni jsme v těle, odtomní jsme ode Pána.
Můžeme také přeložiti: „Dokud domujeme v
těle, oddomujeme se od Pána, aneb: dokud
obcujeme v těle, vyobcování jsme ode Pána,
aneb: dokud chodíme v těle, odcházíme ode
Pána. Takto překládáme, chceme-li nápodo
biti stejnozvučí slov řeckých čvorném a čxOn
Mée. Jinak můžeme, ku paronomasii nehle
díce, přeložiti: dokud domujeme v těle, cizu
jeme ode Pána. Dí tedy dobré mysli jsme a
zří ku předešle pověděným věcem: poněvadž
takovou oslavu obdržíme, tudy vezdy dobré
mysli jsme a žádnými trudy, svízely a útra
pami si mysli kaboniti nedopouštíme, jak
již výšeji 4, 8. nn. vysvětloval a ještě šířeji
6, 4. nn. vysvětluje. Dobré myslijsme a ovšem
tedy s radostí podstoupáme to všechno, co
se na nás posíláa na nás valí. A kterak by
mohlo býti jinak, ješto víme, že domujíce v
těle, cizincujeme ode Príma. "Tělo považujeme
opět co dům a obývání v těle vystavujeme
co domování, co v domě svém bydlení. (%
zincujeme ode Pána, dí, cizi, vzdálení jsme,
na pouti se nalezáme ; ohledem domova na
šeho u Krista 1. Thess. 4, 17. Fil. 1, 23.
Hebr. 11, 13. atd. dočasné domování naše
v těle zemském jest nějakým v cizině puto
váním, kterým od Krista odloučení jsme a
odrůzněni. Sv. Bernard obracuje slova ta,an
dí: Což jest ona pro tělo usilovnost, leč ně
jaký odchod a odput a nějaké cizincování?
Chtěl Pavel dáleji provésti o dobré mysli a
vykázati dobré následky plynoucí z takového
přesvědčení, leč mu tanula na mysli potřeba
odůvodniti, že tu cizincujeme ode Pána. A
to nyní mimochodem Pavel vysvětluje a do
tvrzuje, an praví: Nebo ve víře chodíme, neve
vidu. Jsme tu s Kristem spojeni jenom skrze
víru, nevšak skrze patření, skrze spatřování;
víra jest obor, v němžto se život náš doča
sný pohybuje, víra jest nám vůdkyní k věč
nému životu. Vid, vidění, spatřování posud
k nám nepřileží, nespatřujeme Pána tváří v
tvář, patření na něho není ještě pro nás ten
obor, jímž bychom kráčeli, nevidíme Krista
v tváři a spůsobě, nébrž jenom věrou ho
spatřujeme tuto. Vlastněji a dopadněji znípřeklad:© Věrouchodímeanevidem;přiro
vnává život ten s poutí, která oborem víry
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prochází. Předmětem víry jest očividně Kri
stus ve slávě, ale ovšem se spatřením Ki
sta spojeno jest patření na Otce a Ducha sv.
či na Boha vůbec t.j. dokonalé, pokud lidská
obnovená síla stačí poznání Jeho, jakéhož
Pán v modlitbě své velekněžské doprošuje se
od Otce, an dí Jo. 17, 24. Otče, které jsi mi
dal, chet, aby kdežjsem jd, V ont byli a uzře
li slávu mou.

Již pak pověděv o poměru víry a pá
tření, vrací se k myšlénce započaté a ji dovršujeřka:© Dobrépakmyslijsmeablaho

volíme: raděj cizincovati od těla a domovati
u Pána t. j. raděj těla zbaveni býti a pří
tomni býti u Pána, raději umříti a spatřo
vati Pána, než tu v těle domovati, a Pána
cizi a vzdáleni ostávati žádáme. Podobně dí
Fil. 1, 23. žádaje přestěhovati se z těla a
bydleti s Kristem. Pravil sice v. 4., že ne
chceme svlečení býti t. j. těla zbýti a umříti;
ale poněvadž jak s námi nyní věc stojí, se
nám domování u Pána jinak leda smrtí do
stati nemůže, tudy nyní nějakým stupňová
ním smrti sobě ne tak žádá, jak ji raději ži
votu předkládá. Dovodí takto: Dokud žijeme
tuto v těle, cizi jsme a vzdáleni ode Pána,
poněvadž vírou, nepak viděním chodíme; a
bychom tedy mohli domovati u Pánaa u vidu
choditi, žádoucno nám cizincovati a putovati
od těla t. j. umříti. Z toho jde, že duše bla
žené po smrti ihned ku spatření Božímupři
cházejí, nemusejíce čekati, ažby těla jejich
z hrobu vzkřísena byla. Komu putování slá
dne, ten nemiluje vlasti; vlast-li sladka jest,
hořkne pouť. Mimo vlast naši což nám sla
dnouti může? Aug. Nedí: Zádáme oslavení
býti, nébrž s Kristem býti, což výšeji stojí.
Nebo, dí Aug., nechceme všeho co dal, ne
dá-li samého sebe ten, jenž všecko dal.

Z toho však sobě béře Pavel pravidlo
pro své chování se v životě; dí o tom: A
proto, pro tu slávu, jenž nás očekává a pro
své po Pánu toužení usilujeme buď cizincu
Jjíce, od těla totiž odloučení jsouce, buď do
mujíce v těle totiž Žijíce t. j. buď mrtví buď
živi jsouce, lábitt se Fdnu; vezdy úsilně k

Pánu líbiti. Bohu se líbiti jest svrchovaná
povinnost a svrchovaná blaženost člověkova;
to jest předmět jediný vší ctižádosti křesťana,
jenž celé srdcé jeho podníti může. V tom
nalezá se svrchované odpočinutí srdce lid
ského vrtkavého, jenž z jednoho do druhého
se potácí — a převracuje ve věcech pomíji
vých, jimiž co vězen jata jest odtuchy hle
dajíc a nenalezajíc. Nic bohatšího nad vůli
dobrou Bohu obětovati se nemůže a Bůh ne
chce přebývati v srdci, v němž dobré vůle
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není. V ř. t. stojí (giAoziuovuebu) slovo, kte
rým se usilování čestné, úsilí, jenž se ctí
spojeno jest a jenž Co Čest se považuje, zna
mená. Jiní vykládají: buď že doma jsme ve
vlasti, buď že v cizině putujeme; leč výklad
ten docela odchoden jest od souvislosti. Ještě
jiní táhnou slova ta ku příchoduPáně a dá
vají smysl: buď že při jeho příchodu živi
budeme, buď mrtvi; ale není příčiny obme
zovati slova ta na čas onen poslední.

Udává ale pohnutku a podnět tohoto u
silování svého, an pokračuje: Vstcknimy za
jisté mustme se ukázati před stolicí Kristovou,
aby odnesl každý vlastní skutky těla podle
toho, co vykonal dobré neb zlé. Všickni, my
křesťané i Pavel také, a apoštolé, ač ovšem
1 sami s Kristem spolu souditi budou Mt.19,
28. O nekřesťanech sice zvláště nemluví, ale
sama sebou věc ta jest zřejma a jista. Mu
síme, vece, a nikdo tu nevynikne a nevyjde
bez soudu. Ukázati se, totiž s věcmi dosud
světu neznámými, ano co se nyní tají, tam
ve světle postaveno a všem zračito bude. 1.
Kor. 4, 5. Rom. 2, 16. Praví slovem uká
zati se více, než slovem představiti se; nebo
mnozí se postavují před soudcem nebývajíce
vyjeveni, tenkrát ale vyjeveni budou ne soud
Ci, jenž je zná, nébrž světu celému. Sto
licé rozumí očividně soudnou stolici, sudiště ;
stane se to pak tím záměrem, aby každý od
nesl, co činil v těle, duď dobro, buď zlo.
Odnesl, vece, a považuje skutky lidské co ně
jaký sklad u Pána uložený, jejž člověk při
soudu obdrží a s sebou odnese v odplatě neb
v pokutě. Tudy Pán Mt. 6, 20. mluví o sklá
dání sobě pokladu Ap. 14, 13. Místo vlastní
skutky těla tdwxčte t. ř. dix, skutky tělem či
v těle vykonané, což stejný smysl vydává a
při onom čtení se slyší skutkové, jež člověk
v těle jsa činil. Ale v tom jest čtení latin
ské významnější, že výrazněji vytýká, že každý
za sebe bude odpovídati, aniž komu zásluhy
předků pomohou, a že tedy jak Ez. 14, 14.
dí, neoprostí ani Noe, Job a Daniel synů
svojich. Z téhož latinského čtení Pelagiani
chtěli odváděti, že děti nemají hříchu. Ale
odpověděl jim sv. Augustin, že ovšem i děti,
ač záhy zemřelé, majíce na sobě co mravné
jmění hřích počátečný a dědičný dostaví se
před sudištěm Kristovým. Děti nenesly zlého
ovoce toho ze sebe, nébrž z rodičů svých
je dostaly. Dí podle toho, co vykonal a vy
slovuje tím, že odplata a pokuta docela podle
zásluhy se udělí. Slovem konal očividně ne
jenom skutky, nébrž i myšlení a žádosti, ano
i náruživosti a povahy, pokud zeskutků po
vstaly, se zahrnují. Jde odtud, že dobří skut
kové záslužni jsou a odplaty dojdou u Boha.

Svatý Pavel,
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Poněvadž ale ve všem počínání svém
Pavel k Bohu hledě pro něho a k jeho cti
o spásu lidí pečuje, tedy také co hlavité páky
té myšlénky o soudu ku spáse jejich užívá
a za toutéž příčinou sebe a úřadu svého brání,
chrání a hájí. Dí:

11. Znajíce tedy bázeň Páně, lidi
přesvědčujeme, Bohu ale zjevni jsme;
naději se pak, že i ve svědomích vašich
zjevní jsme. 12. Neschvalujeme opět
sebe vám, nébrž příčinu dáváme vám
chlubiti se námi, abyste měli co proti
těm, kteří se lícem chlubí a ne srdcem.
13. Nebo buďženesmyslníme, Bohu (ne
smyslníme), buď že střízvíme, vám (stříz
víme). 14, Láska zajisté Kristova pudí
nás, an soudíme, že jeden-li za všecky
umřel, tedy všickni umřeli. 15. A za
všecky umřel Kristus, aby i ti, co žijí,
ne již sobě žili, nébrž tomu, jenž za ně
umřel a z mrtvých vstal. 16. Tudy my
od nynějška nikoho neznáme podle těla
a jestli jsme znali podle těla Krista, ale
nyní již neznáme, 17. Jestli tedy kdov
Kristu, nový tvor jest; staré věci po
minuly, aj stalo se všecko novým. 18.
Všecko pak z Boha jest, jenž nás smí
řil s sebou skrze Krista a dal nám slu
žbu smíru, 19. poněvadž ovšem Bůh v
Kristu svět smířil s sebou, nepřičítaje
jim hříchů jejich a složil na nás slovo
smíru. 20. Místo Krista tedy poslujeme,
jakoby Bůh napomínal skrze nás; pro
síme místo Krista, smiřte se s Bohem.
21. Toho, jenž nepoznal hříchu, za nás
hříchem učinil, abychom mystali se spra
vedlivostí Boží v něm.

Apoštol vyvozuje z předešlých vět, a
ozvláště z té o soudu Božím, kterak sobě
počínati mu potřebí. Znajíce tedy bázně Páně
bdí přesvědčujeme, Bohu ale zjevni jsme.
Bázeň Páně jest bázeň před Pánem adí Pa
vel: ješto víme, že ovšem se báti musíme
Pána a soudu jeho. Rčení to nejednou při
chází v písmě, tak Jes. 8, 13. Hospodina zá
stupů posvěcujte, on buď bázeň vaše a strach
váš. Pro tu bázeň přesvědčujeme lidiči na
mlouváme lidi. Ale jaké přesvědčovánía na
mlouvání tu Pavel míní? Zda ku přijímání
víry křesťanské? zda opravování omylů a
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bludů ? zda přesvědčování jich o upřímnosti
své ? Všechno to vykladatelé tu nalézali. Nej
lépe vidí, kteří z v. 9. tu světlo čerpají a
slyší o přesvědčování a namlouvání lidí celým
usilováním, učením a činěním 0 tom, že 4
poštol nejiných věcí pílí a o nejiné snaží se,
leda zalíbiti se Pánu,.aby tudy také oni se
strany své totéž činili. Boha ovšem, vece
dále, o tom přesvědčovati nepotřebí a ne
možno, ješto Bohu zjevní jsme a Bůh ovšem
ví, že všelijak k jeho cti a chvále prohlédáme.
Ano netoliko Bohu známa jest snaha ta či
stá naše, nébrž, dí dále apoštol, naději se,
že ť ve svědomích vašich zjevní jsme, že i vy
přesvědčeni jste o té přímé snaze mojí Bohu
se jedinému líbiti, aniž potřebí, abych se 0
věci té před vámi k mému zastání déle zdr
žoval. Nedí ve vás neb u vás, nébrž ve svě
domích vašich, poněvadž svědomí hlouběji pro
niká nežli soud vněšný pouze, an sé v něm
hlas Boží ozývá. Trojím soudem souzen bývá
člověk. První jest soud lidí, kteří nejednou
veřejně to chválí, co soukromě haní. Druhý
jest soud svědomí; třetí soud Boží. Bezstou
dným jest, kdo soudu lidí se neoštídá; sebe
samého klame, kdo přitlumuje hlas svědomí
svého, když jej kárá; bezvěrcem jest, kdož
se soudu Božího nebojí, jenž má býti opol
nou života a soudu našeho. Stačí sice dobré
svědomí pro nás, ale pro lidi jiné potřebíjest
nám dobré pověsti, abychom je k dobru na
mluviti mohli. Kdo se varuje nepravostí a
hříchů, sobě dobře činí, kdo ale i pověsti
své dobré ostřihá, k druhým milosrden jest.
Nebo máme dobrých věcí píleti nejen pro
Boha, nébrž i pro lidi, jak nížeji praví 8, 21.

Poněvadž ale slovy těmi nějak se vyvy
šovati zdá, proto se mu vidí potřebí přidati,
že věcí těch nepíše pro chloubu, nébrž že
vyšší pohnutka jej ku psaní toho přiměla.
Vece: Neschvalujeme opět sebe vám, jak nám
to nepřátelé naši vytýkati se osmělují, nédrž
příčinu dáváme chlubiti se námi. Chladné a
nepřítulné chování se Korinfanů ku Pavlovi,
k čemuž od lichoučitelů přemluviti se dali,
líčí apoštol co nedostatek příležitosti, jím se
chlubiti ; leží v tom ovšem sokratická ironie
nějaká a povědomí vlastního apoštolského
důstojenství. Píše to, aby snižováním důstoj
nosti jeho neutrpěla víra v srdcích jejich od
něho vštípená. Což ihned vysvětluje an dí:
abyste měli něco proti těm, kteří se lécem, tváří
chlubí a ne srdcem, t.j. abyste měli pohotové
čím se ohledem mne chlubiti proti těm,jenž
lícem t. j. věcmi vněšnými se chlubí, věcmi
tvárnými a slibnými se honosíce, buď těmi,
jenž nemnoho ku pravé chvále přičiňují,
jak světská moudrost a výmluvnost, urozenost
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a podobné, buď na sobě ukazují pokrytským
spůsobem ctnosti, jichž do sebe nemají; těmi
napohlednými věcmi či lícem se chlubí, ne
však srdcem £. j. ne pravou pobožnostía pra
vými ctnostmi, jenž ze srdce vychodí. Av.
Augustin cf. 10, 30. dí: Sláva naše, Ty Bože
náš, buď! Pro Tebe nás lid miluj a slova
Tvého v nás se boj!

Počal Pavel o chloubě své mluviti ho
dlaje o tom obšírněji v postupu listu svého
se rozprostraniti. I napadá mu, že by muto
na zlou stranu bráti mohli; tedy vymlouvá
se nyní, že věci ke své chloubě a slávě píše
a udává toho býti spravedlivou příčinu.Pra
ví: buďto nesmyslníme či blázníme, se poše
tíme, upřílišujeme, přepínáme, se vyumu
jeme, přesaháme, Bohu nesmyslníme, buďto
střízvíme, vám.střízvéme. Vyumováním, blou
zněním, nesmyslněním či pošetilostí jmenuje
chloubu svou a své honosení, jak viděti níže
11,17., kdež chloubunemoudrostí a pošetilostí
nazývá, tak podobně 12,11. Dativy Bohu, vám
jsou dativy výhody. Dí tedy: Jestliže hono
síme se a chlubíme, slouží to Bohu k slávě,
aby, kdyby naše služba u vás přišla v pohr
dání, spolu také nauka Boží v pohrdání ne
přišla. Protiva toho střízvení značí opak
chlouby, skromnost, pokoru, mírnost, sprost
nost a chce říci: jestli sobě skromně a po
korně vedeme, činíme to vám, pro vás, pro
spásu vaši, pro duchovný užitek váš. To jest
výklad obyčejný. Jiní ale mysií, že Pavel
hledí ku pomluvě protivníků svojich, jenžto
za zlobou a obmezeností svojí o Pavlu, že
blázní a se pošeťuje roztrušovali, na náhlé
obrácení jeho, na mimořádnou hrdinskou
mysl jeho, na přesažitou horlivost jeho, na
jeho bezohledné proti judaismu vystupování,
na vidění, na vytržení a ekstasy jeho, aži
na užívání práva a důstojenství apoštolského
ukazujíce. Ohledem té pomluvy prý vece:
Buď že blázníme a se pošetíme, jak nepřátelé
naši tvrditi smějí, tedy Bohu se to děje ke
cti, any všecky ty skutky, jež mně u bláz
novství kladou, z lásky a ve službě Boží vy
konávány bývají; buď že střízvíme, rozumu
prostého, suchého se držíme, děje se to pro
sloužení vám a pro spasení vaše. Chceš sly
šeti bláznovství? ptá se sv. Bernard. Slyš
apoštola, an dí: Chci býti kletbou od Krista
pro bratry svoje. Takovým bláznovstvím apo
štolé pojati byli. Ještě jiní slovo čSnornusv
o jediných ekstasách, vytrženích, výstupech
ducha, úchvatech ducha berou a učí, že Pa
vel ta přesažitá ducha jeho uchycování -co
skutečnou část duchovného bytu svého po
važoval. Ještě jiní bláznovstvím či ekstasou,
vytržením, nadšením rozumějí rozjemy vyš
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ších tajemství a střízvením rozumějí nauku
obyčejnému rozumu přístupnou. Odvádějí od
tud, že kněži mají se snižovati k ovcem a
jim tak lámati chleb slova Božího, jak schop
ni jsou, 0 vznešených a přesažitých věcech
toliko s výtečnými se muži sdělujíce. Ale
první výklad jest obyčejný a vůbec přijatý
a ovšem práv.

Všudy tedy Pavel k Bohu a kspáse lid
ské při svojich prácech apoštolských a při
svém podnikání prohlídá; ale zde že tak so
bě počíná, což ho k tomu připuzuje? Jest
to láska Krfstova, o níž vece: Láska zajisté
Kristova pudí nás, an souďíme, še jeden-li
umřel za všechny, tedy všickní umřeli. Láskou
Kristovou může se rozuměti buď láska naše
ku Kristu, buď láska Kristova k nám, buď
obojí spolu, což ovšem možno rozuměti, ješto
Pavel povšechně mluví. Leč přece viděti ze
všeho důvodění, že Kristovu k lidem lásku
zde slyší. Svrchovaná láska Kristova, kterou
se za nás vydal, svrchovaným vzorem byla
apoštolovi, aby sám také se ke spáse lidí
obětoval. Tak Rom. 15, 2. praví: Každý z
vás lib se bližnímu svému k dobru, nebo Krt
stus ne sám sobě se líbil. A. přijímejte se ve
spolek, jak i Kristus přijal vás ke cti Boží,
Podobně i sv. Jan, 1. Jo. 3, 16. Po tom po
znali jsme lásku Boží, že Om život svůj za nás
položil, i my máme zabratry životklásti. Tato
láska Páně k nám, vece apoštol, doléhá na
nás, pudí, svírá nás, abychom podle vzoru
toho pokračovali, a sebe samy za spásu lid
skou vydávali a tudy buď již střízvě sobě
počínali, buď i nestřízvé, jak se protivcům
vidí, úřad svůj zastávali. Příčinu toho klade
slovy: An souďíme, že jeden za všecky umřel,
tedy všickní umřel. V řeckém textě místo sou
díme xotvovracčte se: an jsme usoudili oi
vovzac, an jsme úsudku toho svým obráce
ním Gal. 1, 16. nabyli. Leč tím smyslsene
mění. Jiný odchod textu řeckého jest, že ne
čte částice li, jest-li a pouze klade: že jeden
za všecky umřel, tedy všickní umřel. Ale ani
tím se nemění smysl, nébrž souřadné posta
vení vět těch bez částice jest-l? činí řeč ži
vější. Smysl vezdy jest: jeden-li umřel za
všechny, tedy všickni umřeli t. j. v úmrtí
jednoho dálo a vykonalo se úmrtí všechněch.
Ale ten výklad bráti se může nejedním spů
sobem buď dogmaticky, buď ethicky. Všřekní
unsřeli t. všickni ve hříších jsou od doby
Adamovy, nebo an Kristus umřel za všecky
a smrti té potřebí bylo, tedy jde z toho, že
všickni hříchem zemřeli a že nikdo, ani dí
těte nevyjímaje, není bezhříšen. Ale výklad
ten nehodí se do souvislosti. Lépe jiní vidí,
an vykládají: všťeknt umřěli t. j. se smrtí
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Kristovou smrt všechněch se vykonala. Smrt
Kristem podstoupená jest sinrt náměstná,
kterou bezhříšný Kristus za lidstvo podstou
pil; ale jest spolu i mravná smrt, ideálná
totiž, an všickni sobě umřeli, tak že již ni
kdo nemá hledati jenom sebe a svých věcí,
svých užitků, svého pohodlí, nébrž pro Kri
sta má žíti a pro spásu jiných se obětovati,
ješto mu ze zásluh smrti Kristovy plynou
síly, jimiž to zničení hříchů v sobě uskuteč
niti může. Podobně Gal. 2, 19. vece, že
jsme s Kristem ukřižování a že s ním po
hřbení jsme byli Col. 2, 12. A Rom. 17, 7.
Nikdo z nás nežije sobě a nikdo sobě neumírá.© Nebo.buďžežijeme,Pánužijeme,buď
že umíráme, Pánu umíráme; tudy buď že ži
jeme, buď že umíráme, Páně jsme. Na to
zajisté Kristus umřel a z mrtvých vstal, aby
č nad mrtvými it nad živými panoval. Dle
toho i na našem místě praví apoštol: Kri
stus-li za všechny umřel, tedy všickni sobě
umřeli a Kristu jedině sloužiti mají a ovšem
tedy ku spáse jiných lidí prohlédati. Tu věc
vesměs a vůbec propověděl; nyní ji obrací
a vysvětluje o Kristu zvláště, an praví: A
za všechny umřel Kristus, aby i ti, co žijí,
nejiž sobě žili, nébrž tomu, jenž za ně umřel
a z mrtvých vstal. Chce říci: Sobě žítí slo
ve oddati se pudům, náklonnostem a zájmům
zkaženého svojstva svého. Proto Kristus za
všechny umřel, aby všickni oni, ač ve svém
těle zůstávajíce, nežil podle toho, co jim
vdune vlastní vůle jejich, nébrž aby žili Kri
stu Pánu, veškery žádosti a skutky svoje
podle kynutí a vůle jeho a k jeho cti spra
vujíce. Vece ti, co žijí oi Čevrec a nedí vši
ckni zavzes, poněvadž mluvil o úmrtí a chce
říci, že ti žijí toliko, kdož s Kristem ode
mřelta ve smrt jeho vštípeni byli Rom. 6, 5.
Přidává z mrtvých vstal, aby nám na um
dal, že máme Kristu žíti tím životem, jehož
obraz jest vzkřísení Páně, to jest životem
novým. Podobně přikládá o z mrtvých vstání
v listu svém Rom. 4, 25.; vzkřísení zajisté
bylo znamením a svědectvím, že smrt Páně
spasitedlna byla. Na milost rukojemce ne
zapomínej, nebo dal za tebe duši svou, praví
písmo Ecel. 29, 20. Všech se to lidí týká,
nejvíce těch, kteří místo Páně zastávají. Ty
povinna puditi láska! Kristus zastával mí
sto naše na kříži; 1 sluší, aby zastávali oni
jeho místo u bližních.

Leč Pavel sám z toho vývodekčíní, řka
dáleji: Tudy my od nynějška nikoho neznáme
podle pletě a jestli jsme znali podle pletě Kri
sta, ale nyné již neznáme. Poněvadž všickni
v Kristu zemřeli a každý jenom Kristu, ne
sobě žíti povinen, tudy i naše známost ji
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ných a náš na ně ohled nesmí podle pletě
a po pleti býti. Udává pravidlo a opolnu,
kterak se nyní při soudu o jiných říditi a
spravovati máme a slovo neznáme váže se
k slovům podle pletě. Wráza: Po pleti znáti
může se slyšeti buď mravně, buď přírodně;
může totiž za to se míti, že apoštol bud
zkažené, neosvícené a převrácené smýšlení,
buď zevnějšek a přirodilost osob za před
mět a opolnu svého soudu přijímá. Očividně
souvislost nám naskytá, že zde mravnástrán
ka a mravný pohled vládne. Po pleti znáti
tédy značí podle vněšných okolností ho znáti,
tak že při tom se hledí jen k tomu, čím on
co člověk jest, ne však na to, čím se stal
co křesťan, na přírodné věci jeho totiž, ne
však na důstojnost jeho nadpřírodnou. Ku
pleti patří, zda jest Žid rodem či pohan, zda
jest bohat či chud, učen či neuk, svoboden
či otrok. Praví to ohledem lichoapoštolů,
kteří se, jak níže 11, 18. o tom jedná, ho
nosili, že jsou Hebreové, símě Abrahamovo
a t. d., t. j. honosili se podle pletě: a podle
pletě jiné lidi posuzovali. Jinak, vece apo
štol, on sobě počíná a každý křesťan opol
nou tou spravovati se má, jak také praví
Fil. 3, 3., že v Kristu se honosí a nev pleti
důvěru svou chová. Dí my důrazně, sebe
a jemu podobné proti lichoapoštolům posta
vujíc. Dí od nynějška, t. j. od té doby, co
jsme se ke Kristu obrátili. Dřívěji — to
připouští — jinak u nás, u Pavla a apoštolů
bylo, ale nyní toho již není. Dí o tom: A
jestli jsme znali podle pletě Krista, nyní již
neznáme. Staví opět nynějšek proti bývalé
době a vyznává, že druhdy při Kristu Ježíši
ohlédal se po zevnějšku a po pleti, po vněš
ném úkazu a výjevu jeho a že tudy povahu
jeho říše docela zneuznal a přehledl, na Kri
stu Pánu jenom k nepatrnému a chatrnému
jeho výjevu, k narození jeho v chudině a
chudobě, k pouhému člověčenství jeho, k
ukřižování a utrpení jeho hledě a tím se u
rážeje; ale o božské podstatě jeho a jeho
lidstva s Bohem smíření a t. d. nic nevěda
a věděti nechtěje; jeho o Messiáši pojem za
jisté žádal, aby ten, jenž Messiášem se býti
praví, co král mohutný vystoupil a jednal.
Z toho nenásleduje, že Pavel Krista skuteč
ně viděl při svém v Jerusalémě přebývání,
nébrž to poznání Krista mohlo býti jenom
po sluchu a takovým skutečně bylo, ješto
nejmenší stopa nás nevede k tomu, že by
byl Krista dle osoby poznal. Jiní ale za to
mají, že Pavel slovy: A jestli jsme Krista
dle pleti znali, nyná již neznáme, toliko
svou řeč a své tvrzení o nepletském na věci
veškery pohlídání jako do nesmírna zveličuje
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a nadsazuje. Moha říci: K Abrahamovi ne
hledíc, an Abrahama neznám podle pletě,
nepřestává na tom, nébrž jmenuje Krista co
toho, jenž neskonale nad Abrahamem před
kuje. A smysl prý jest: Ač jsme dříve za
čest a slávu sobě kladli, že s Kristem pří
buzni jsme podle národu a lidu, již na to
nic nedáváme, nébrž na tomjedině, že všech
náš Spasitel jest, sobě zakládáme, v tom ná
sledovníci jsouce Krista Pána našeho, jenž
druhdy Luk. 8, 21. odpověděl: Matka má
a bratři mojí jsou ti, jenž slovo Boží slyší a
ostříhají ho. Leč předešlý výklad předkuje
nad tento. Pavel vzorem tu jest pro kaž
dého, zvláště ale pro představené církve, aby
soud svůj nečinili podle pletě, nébrž jen ku
podstatě všady prohlídali a podle toho je
dnání svoje řídili. Komu Bůh údělem jest,
dí sv. Ambrož, nemá na nikoho dbáti, leč
na Boha a má i nejmilejších osob utíkati a
nejpříbuznějších se Ciziti, aby se jedinému
Bohu věnovati mohl. Ještě přidáváme, že
druhdy Manichéové z toho místa chtěli do
kazovati, že Kristus jenom napobledné tělo
měl.

Z toho pak, že se již nebéře úsudek o li
dech podle vněšných okolností a podle toho,
jak se kdo zrakům a smyslům vůbec před
stavuje, z toho již následuje, že se z kře
stanů jiní stali lidé, nežli jakými dříve bý
vali, že totiž obrození byvše, novým stvoře
ním se stali. Dí apoštol o tom: Jestli tedy
kdo v Kristu novým stvořením jest, staré věci
pominuly, aj stalo se všecko novým. V Kri
stu býti značí křesťanem býti, v Kristu žíti a
býti, nebo vírou stává se nám Kristus ži
vlem, v němžto se hýbáme a žijeme a jsme.
Novým stvořením, novým tvorem jest každý

. křesťan, ješto proměnu vzalo smýšlení jeho
skrze milost Boží jemu uštědřenou a ješto
novým člověkem, docela ode předešlého spů
sobu odchodným se stal; duchovný a mrav
ný stav člověka předekřesťanský zrušen a
nový život ve člověka vštípeu byl, tak že
teď Kristus již skrze Ducha sv. v něm žije
Gal. 2, 20. 6, 15. Rom. 8, 9. n. Všechno
tomu novo jest, dí sv. Rehoř Vel., jehož
srdce novo jest. Kdo obyčejům světa, mar
nosti, pochotěm a žádostem hříšného starého
Adama slouží, není novým tvorem. Nyněj
šího světa nenáviděti, věcí pomíjelivých ne
milovati, mysl vniterně v pokoře před Bo
hem a bližním prostírati, ku potupám trpě
livě se míti, s chudými o své věci se sdělo
vati, po cizých nebažiti, nepřítele v Bohu
milovati, nepříteli pro Boha odpouštěti, to
jest tvor nový. Novým stvořením se tedy
rozumí totéž co obrozením Tit. 3, 5. či no
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vým zrozením Jo. 33. Jac. 1, 18. Za výklad
slova novotvor slouží co ihned klade: staré
věci pominuly, aj všechno stalo se novým.
Starými věcmi zď čoyařu rozumí povahu ži
vota před Kristem; patří k tomu hřích, blud,
pleťské smýšlení, starozákonné vazby, slovem
veškeren osobný život druhdější. I váže to
na mysli apoštol vítězně volá: aj všechno
stalo se novým, všeliká staroba v novost pro
měněna jest. Zdá se, že při tom Pavlovi
na mysli tanula místa Jes. 45, 18. Nezpomé
nejte na nové věcí a na starodávné se neo
hlidejte. Aj já činím nové věcí a na Jes. 65,
17. Aj já tvořím nebesa nová a zemí novou.
Nové věci tedy starým sestaví naproti, evan
gelium proti Zákonu Starému, nebesa proti
Jerusalému, křest proti obřízce, svoboda v
Kristu proti služebnosti obřadné, ospravedi
nění proti upoutanosti hříchem; leč přede
vším prohlédá Pavel k novému smýšlení, ba
žení a dychtění v duších lidských. Nový
hrad ustaven jest, starý zbořen, vece sv.
Bernard. Zložádost podvrácena a dobrožá
dost. nesmírný klín rozprostírá, aby mysl dy
chtila po věcech nebeských, kteráž dříve tou
žila po zemských.

Dobrodiní té veškeré obnovy Pavel u
vádí ke svrchovanému pramenu, k Bohu, an
dí: Všeckopak z Boha jest, jenž nás smířil
s sebou skrze Krista a dal nám službu smíru.
Všecko, vece, t. j. veškero to dobrodiní ob
novy, jež nám Kristus získal a jež dílem
máme, dílem očekáváme, od Boha pochází.
Dobrodiní to pak Bůh provedl dvojím spů
sobem, totiž tím, že nás smířil s sebou a
tím, že apoštolům dal službu smíru. V Kri
stu a Kristem smíření s Bohem se předmět
ně stalo; aby ale smíření to všem lidem při
činěno býti mohlo, da? Bůh apoštolům úřad
smíru, t. j. uložil jim, aby smíření to všem
lidem hlásali, je ku pokání a k novému ži
votu vedli, svátostmi jim přisluhovali a dílo
smíru na nich provedli a dokonali. Při slově
nás (smířil Bůh) rozumí apoštol veškeré člo
věčenstvo, při slově nám (dal službu smíru)
rozumí apoštoly toliko, jak z následujících
vět patrno jest. Dí Pavel nás nuás a nedí
celé lidstvo, poněvadž mluví v osobě těch,
jenžto smíru toho na sobě zakusili. Pro
hřích Adamův a pro své nepravosti nalezalo
se lidstvo v nemíru a ve hněvu s Bohem,
an bylo nepřítelem Božím Rom. 5, 10. Ef.
2, 16. Bůh ale Krista dal na smrt, smazal
hříchy lidstva a vykonal smíření jeho s se
bou, čímž hněv Boží na člověčenstvo ulehlý
přestal. Smíření to s Bohem člověk musí
hleděti zachovati vírou a neustálým mravným
bojem a zahrnuje nejdříve zápornou stránku
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ospravedlnitby, oproštění od hříchu ale spo
jeno jest se stránkou druhou její, kladnou a
posvětnou, tak že služba smíru se službou
spravedlnosti se sbíhá, o níž 3, 9. mluvil.

To jest hlavitá a stěžejná nauka víry
křesťanské; proto Pavel ještě jednou o tom
mluvě, dí: poněvadž ovšem Bůh ve Kristu
svět smířil s sebou, nepřičítaje jim hříchů je
jich a složil na nás slovo sméru. Tytéž my
šlénky týmiž slovy vynořuje, čímž veliký dů
raz řeči přirostá. Slovo v Kristu nehledí k
slovu Bůh, nébrž se váže se slovem smířil,
což na oce jest ve překladě našem; v ř. a
lat. stojí byl směřující Tvxataláccov erat re
concilians a tudy se vidělo některým spojo
vati slovo by? se slovem v Kristu; leč oči
vidně fráza v xurekáccov jest opis perfektu
a značí toli co smířil; nejde tu o to, že byl
Bůh a bytoval v Kristu, nébrž o smíření
lidstva řeč jest. Světem rozumí se lidstvo
a smíření stalo se smrtí Kristovou, přisvo
jeno ale bývá vírou a dobrými skutky. Ja
kým spůsobem se to smíření se strany Boží
děje, o tom dí: Nepřičítaje jim hříchů jejich
t. j. darmo jim odpouštěje. (Cásť sice opět
jenom jednu a Sice zápornou klade z díla
ospravedinitby, ale příminečně rozumí celé
dílo ospravedlnění. Nebo Col. 1, 22. Bůh
smířil nás s sebou skrze smrt Kristovu, aby
nás postavil svaté a nezkalené a bezúhonné.
Mluví zde o nepřičítání, poněvadž na spra
vedlivém uznání Božím všeliká pravda zá
visla, a kde co Bůh neuznává, tam toho ne
ní; tudy nepřičítati jest toli co odpustiti.
Toli praví o proměněném soudném poměru
lidí k Bohu. Avšak musela se věc tato všech
něm oznamovati a ústav založiti, aby se to
smíření s Bohem objektivně stalé i subjek
tivně lidem přisvojovalo. To, jak jednou toho
již dotek]l, děje se kázaním apoštolů a vů
bec založením církve a jak apoštol zde praví,
proto Bůh složil na nás slovo smíru, aby se
s Bohem smířili a všechněch pomocí k tomu
námi uštědřiv. V textu řeckém jinaká vazba
se nalezá a jmenovitě se čte složiv místo
složil; tím jenom ze souřadu myšlének pod
řadnost jich nastává, alesmysl nemění, Ještě
místo na nás čte se v ř. i vl t. v nás, V
našich útrobách, v našich myslech, v našich
dušech to složil, abychom odtud berouce
mezi lidem to vyhlašovali a rozšiřovali.

Již pak o tom na sebe a apoštoly slo
ženém úřadě dále mluví, an dí: Másto Krt
sta tedy poslujeme, jakoby Bůh napoměnal
skrze nás. Jiní rozdíl mezi vnéo a dvrí Či
níce, překládají: Pro Krista; leč veliký roz
díl v tom není, vezdy smysl jest: Kristovu
věc konáme lidi napomínajíce, aby se smířili
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s Bohem. A kdyžnapomínáme, prosíme, při
mlouváme, tedy lidé tak mají přijímati naši
přímluvu, jakoby Bůh jim přimlouval. Obsah
našeho poselství ale jest: Proséme místo
Krista, smiřte se s Bohem. Prosíme, dí, a
projevuje apoštolskou lásku a pokoru a dává
příklad, že ne vezdy s přísností sluší pokra
čovati. Smířte se s Bohem, aby smíření před
mětně Kristem vykonané na vás zmařeno
nebylo; vykonejte se své strany, co ke smí
ření s Bohem náleží, totiž vírou, pokáním,
nadějí, láskou, milostí Božích se přiúčastno
váním, an Bůh se své strany všecko, co k
smíření patří, svrchovaně ustrojil, Krista za
nás na smrt vydav. Velika jest milost a lá
ska Boží; Bůh uražen byl odlidí a přece
k nim s prosbou posly vypravuje, aby se s
ním smířili. Bůh, dí Stollberg, vezdy se snaží
nás sobě jak mládenec pannu namlouvati,
jakoby veškera blaženost jeho spásy naší po
třebovala. Jaká to láska Boží! Jaká to ale
důstojnost také toho, jenž ua místě Božím
k- lidu tak mluviti má, jak tu činí apoštol
Pavel. Jaká by měla svatost života jeho bý
ti! A ovšem náramna jest zloba lidská ta,
která se nijak s Bohem smířiti nechce.

Ale netoliko prosí, aby se smířili, nébrž
ještě pro větší důraz a aby tím ochotněji se
smířili, nový důvod toho přitáčí, an dí: Toho,
jenž nepoznal hříchu, za nás hříchém učinil,
abychom my stali se spravedlností Boží v něm.
Nepoznal Kristus hříchuze zkušenosti vlastní,
ješto bezhříšen byl a ne hříšen, znal hřích
jenom podle vědoucnosti na tvorech. Bez
hříšnost jest nevyhnutedlná výminka toho,
jenž za viny lidstva odčiniti a je shladiti
hodlal. 1. Jo. 3, 5. Hebr. 4, 15. 1. Petr. 2,
22. 24. Hříchem ho učinil, vece Pavel. I
vykládají slovo to: obětí za hřích ho učinil,
an hříchem se na př. Os. 4,8. obět záhřišná
rozumí, kdež čteme o kněžích, že budou jí
sti hříchy lidu t. j. jísti obětě záhřišné, Tak
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oběť smírná sluje, poněvadž všechna vina,
úhona a pokuta hříchu se na obět záhřišnou
přenášela. Tudy kněz ruce na obět skládal
a tím skládáním vinu lidu a národu na obět
tu přenesl. Dálo se to zvláště na den smír
ný, kdež velekněz na kozla propustného hří
chy veškerého národu skládal a jej nápotom
co hříchy stíženého azazelovi na poušť vy
sýlal Leo 10, 20. Avšak lépe jest zůstati při
významu Aříchu a za to míti, že Pavel jenom
abstraktně mluví, že ale smysl jest, jakoby
pravil konkretně: Učení! ho hříšníkem, před
mětně totiž, jako s hříšníkem s ním naklá
daje a pokutu za všechny hříchy mu odbý
vati daje, an podmětně bezhříšen byl. V li
stu Gal. 3, 13. praví ještě strožeji a tvrději,
že se stal Kristus pro nás kletbou; přene
sena byla vina veškera s lidí na Krista a
tudy na něm spoléhala Rom. 3, 25. Col. 2,
14. Hebr. 9, 28. a utrpení jeho bylo náměstné
a smírné. Na něho složil Bůh všecky nepra
vosti naše, dí prorok Jes. 53, 6. Učinil pak
to Bůh tím záměrem, abychom se stali spra
vedlnosté Boží v něm. I zde klade slovo ab
straktné místo konkretného t. j. abychom
spravedlivi před Bohem byli t.j. právě, ryze
a skutečně spravedlivi, an jsme Boží, t. j.
od Boha ospravedimění. Bůh jest působce
spravedlivosti naší. Spravedlnost jest naše,
poněvadž v nás jest a poněvadž my ji při
jímáme; jest pak Boží, poněvadžji Bůh dává
a uštědřuje. Ovšem pak spravedlnost ta Boží
také jedině před Bohem platna jest. Slovo
spravedlnost Boží vytýká svrchovaný stu
peň spravedlnosti. Dí v něm, v Kristu, po
něvadž v životě, ve smrti a ve vzkřesu jeho
ospravedlnění a posvěcení naše a Život náš
se zakládá Rom. 3, 25.

Tím vystihl a vylíčil jednu stránku pů
sobení svého, ihned hodlaje dálejší postup

| Jeho vytknouti; činí-to v násled. kap.

Hlava VI.

Napomíná, aby nadarmo nepřijal milosti Boží,
1. 2., na sóbě jim vzor vyskýtá, ukazu
Jíc, jak se ve svém úřadě zachovával
3—10. Svou k nim lásku jim vyjevuje
11—15. a příčiny udává, proč by se ke
svatosti života nésti a obecenství s me
pravostmí varovati měl: 14—18.

1. Spolu pracujíce pak napomíná
me, abyste na prázno milosti Boží ne

přijímali. 2. Nebo vece: Času příje
mného vyslyšel jsem tebe a vden spásy
pomohl jsem tobě. Aj nyní čas blaho
příjemný, aj nyní den spásy, 3. Niko
mu nedávajíce nijakého úrazu, aby ne
byla pohaněna služba naše. 4. Nébrž
všelijak prokazujeme sebe samy co Boží
služebníky ve mnohétrpělivosti, v útis
cích, v nutnostech, v úzkostech, 5. v
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ranách, v žalářech, v kramolách, v tru
dech, ve bděních, v postech, 6. v či
stotě, v poznání, v dlouhomyslnosti, v
lahodnosti, v Duchu svatém, v lásce
neošemetné, 7. ve slově pravdy, v mo
ci Boží, zbraněmi spravedlnosti na pra
vo 1 na levo, 8. slávou i hanou, zlou i
dobrou pověstí; co svůdcové a pravdo
mluvni, co neznámi a veleznámi, 9. co
umírající a aj živi jsme, co káráni a
neusmrceni, 10. co smutni, vezdy však
se radujíce, co chudí, mnohé však obo
hacujíce, conic nemající a všecko ma
jíce. 11. Ústa našé otevřena jsou k
vám, Ó Korinťané, srdce naše rozšířeno
jest. 12. Netěsnáte se v nás, těsnáte
se však v útrobách svojich; 13. touž
ale odplatou, jakožto dětem pravím,
rozšiřte se i vy,

Napomínal. Pavel ve hlavě předešlé ke
smíření se s Bohem, v tem hlavité dílo ú
řadu svého nalézaje; nyní dále o působení
svém jedná, ode strany dogmatické ke mra
vné přecházeje. Dí: Spolu pracujíce pak na
pomínáme vás, abyste nebyli na prázdno mi
losti Boží přijali. Otázka se klade, s kýmse
apoštol co spolupracovníka považuje? Na roz
ličné tu cesty se rozcházejí vykladači. Opo
míjejíce ty, jenž spoluapoštoly neb Korint
ské učitele, neb dokonce Korinťany rozumě
jí, můžeme se rozpakovati jenom o tom, má
me-li Krista nebo Boha slyšeti. Chtějí mnozí
Boha rozuměti, poněvadž se výšeji 5, 21. o
spravedlnosti Boží mluví; leč lépe rozuměti
Krista, ješto Pavel vece, že místo Krista na
pomíná a prosí. Na prázdno přijímá ten mi
lost, komu ke spáse nepomáhá, kdo jí ke
svému duchovnímu užitku neužívá, s ní spolu
nepůsobí, aniž svou snahu s ní spojuje, lik
navostí svou veškeré působení milosti Boží
v sobě zničujíc. Milosté Boží tuto rozumí
smíření s Bohem a vykoupení lidstva skrze
Krista, o čemž ve předešlé hlavě na konci
jednal ; rozumí křesťanství a stav milosti, do
něhož křesťanstvím vešli; a tedy zahrnuje
všechny milosti, jichžto se v církvi uděluje.
Smysl tedy jest: Nepřestáváme na prosbě
místo Krista vám činěné, abyste se s Bohem
smířili, nébrž jsouce spoludělníci jeho a tudy
ještě jinou krom prosby té povinnost majíce
napomínáme vás, abyste obdrženou milost
neztratili a nekřesťanským životem na sobě
nezmařili. Může tedy člověkmilosti Božízlo

943

volně odporovati, a právě proto byla zavr
hnuta výpověď Janseniova, že by se člověk
vniterné milosti ve stavu padlé přírody opí
rati nemohl.

Nemluví pak holo apoštol, nébrž uvádí
pro dotyrzení svojí napomínky výrok písma
sv.: Nebo dí Bůh: Času příjemného vyslyšel
jsem tebe, a v den spásy pomohl jsem tobě.
Slova čerpána jsou. z Jes. 49, 8. podlesedm
desátců; v hebr. stojí času milosti, krotko
sti, míru, dobroty, štědroty, jakým jest léto
milostivé či jubileum, kteréž bylo obrazem
času evangelického, jak z Luk. 4, 19. viděti,
kdež Pán sám ve sbornici nazaretské uvádí

a vysvětluje slova prorocká, z Jes. 61, 2. k
němu se vztahující o zvěstování vzácného či
milostivého léta. Časempříjemným či létem
milostivým jest celá doba novozákonná, an
v ní opět obdržujeme dědictví v Adamu ztra
cené. Ona jest čas daru a milosti, aniž se
jest trestů a pokut obávati, nébrž těšiti se
ze smíření s Bohem a z nesčíslných dober.
Jaká to milost pro nás, že jsme se nyní zro
dili, ne za času pohanství! Slova Jes. 49, 8.
se praví ke Kristovi, jenžto se považuje co
hlava lidu vyvoleného, an dí se, že Kristus
vyslýchán a jemu že spomoženo bývá, ješto
se považuje co zástupce, jenž se za lid svůj
modlí. Dí vyslyšel jsem v perfektě spůsobem
u prorokův obyčejným, ješto Bůh, který mlu
ví, budoucí věcijako stalé nahlédá. Luk.1, 51.
Dnem spásy se rozumí totéž, co časem pří
jemným; jest to obdoba synonymická, u pro
roků neneobyčejná. K těm pak slovům z
proroka vzatým přičiňuje Pavel, an dí: Aj
nyná jest čas blahopříjemný, nyná den spásy.
Nyní, an Kristus přišel a an se všady káže,
nyní jest čas ten, o kterémž prorok předpo
vídal. A ovšem tedy chce říci apoštol, vše
lijak se přičiniti máte, aby pro spásu vaši
na marno a na darmo a prázdno nesplynul.
Nedí příjemný nébrž dlahopříjemný,ješto dů
raznější slovo to jemu takměř mimovolně z
hlubokého a živého pocitu se vynořilo. Cas
milosti trvá až do skonání světa pro lidstvo
vůbec, pro člověka jednotlivce pak do smrti
jeho; leč církev sv. vytkla některé v roku
církevním doby, v nichž člověk více má k
slovům těm a ke své spáse prohlédati, na pí.
čas postný, posvícení, atd. A ovšem moudfe
koná, kdo používá těch dob ke své spáse,
aby nemusel Bůh nad ním s Jerem. 8,1. vo
lati: Luňdk zná dobu svou, ale lid můj nezná
je, a aby nestalo se, co hrozí Pán Jo. 8,21.:
Odejdu, a hledati mne budete, ale ve hříších
svojich umřete. Všeliká snaha naše tam smě
řovati má, abychom Boží milosti dobře ke
své spáse užívali a nikdá Duchu svatému,
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jehož milost v nás rozlita jest, se neproti
vili, talentů sobě svěřených nemrhali Mt. 25,
29., semenu na cestu vsetému Luk. 8, 5. se
nepodobali, k světu se jak žena Lothova ne

ným a do kaliště se nevraceli 2. Petr.
, 22.

Vyloživ pak místo prorocké vrací se a
poštol ke své větě, kterou v prvním verši
započal a dí, slova následující ke slovům na
pomínáme poje: Nikomu nedávajíce úrazu,
aby nebyla haněna služba naše. Mluví o sobě
a dotýká toho, aby ukázal, jak velmi mu na
pomínání to na srdci leží, jakož pak v dá
lejšku vystavuje, co všecko podnikal a čemu
se všemu podroboval, v tom obraz dobrého
pastýře líče. Tak vedeme úřad svůj, vece,že
nikomu k úrazu a pobouření nebýváme, zdr
žujíce se ovšem, jak I. Kor. 9, 12. dí, a vše
cko snášejíce, abychomnedali úrazu evangeliu
Kristovu. Nic nevadí tak zákonu Božímu,
jak zlé mravy těch, kteří evangelium hlásají.
Nebo ihned nepřátelé a lidé sprostí praví:
proč tito jinak docela žijí, pravda-lijest hlá
sání jejich? Po srázech a propastech chodí
pastýř duchovný, zlý dávaje příklad, a ovšem
ovce snadně do zhlavě padají. Ti ostatky pa
stvišť nohama svýma šlapou a vodu v cister
nách kalí Ez. 34, 18. Ovšem pak Korinťanům na
rozum dává, že neučinili dobře,předek jiným
učitelům davše, jenž nade Pavla toliko a je
dině chvastavostí svou vynikali.

Nepřestává ale na pouhé záporné nepo
horšlivosti, nébrž o kladné ctnosti snažen jest,
jak dále dí: Nébrž všelijak prokazujeme se
sam? co Boží služebníci ve mnohé trpělivosti,
v útiscích, v nutnostech, v úzkostech, v ranách,
v žalářech, v kramolách, v trudech, ve bděnách,
v postech, v čistotě, v poznání, v dlouhomysl
nosti, s lahodností. Dí: Nébrž všelijak proka
zujeme sebe co Boží služebníci t.j. abychom
co takoví poznání byli. Cetla Vulgáta ďrexo
vove. Leč lépe řecký text místo akkusativu
čte nominativ dtaxovorv ten smysl: tak se
prokazujeme a odporoučíme, jak se služebníci
Boží poroučejí. Vulgáta dále čte prokazujme,
leč lépe se čte prokazujeme dle Ť. t. To pak
co těmi slovy vůbec pronáší, podrobněji nyní
vyčítá, an dí: ve mnohé trpělivosti t.j. ve
snášení mnohostranných svízelů. Klade trpě
Jivost napřed, co apoštolům nejpotřebnější, a
vyčítá ve třech řadách devatero částek, v
nichžto trpělivost svou vyjevuje; tři z těch
částek vystavují rody, tři z nich tvary pro
tivenství, tři poslední vyličují věci samoděk
na se přijaté. Jak trpělivost užitečna a po
třebna jest pro kazatele evangelia, viděti na
sv. Františku Xaverském. Onse společníkem
svým Fernandezem dlouho vJaponi nadarmo
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pracoval, až pak oba do tváře byvše upli
váni, jakoby se nic nebylo stalo, úplivky ony
krotce s tváří setřeli a v kázaní pokračovali,
hany, potupy, posměchy a jiné potržky trpě
livě snesše. Nad tím Japonci užasnuvše, je
za polonebešťany měli a valem se nyní K
víře přidávali. (Tak i Kristus Pán Luc. 8,
15. mluvě o dobrém semenu, jež padlo VY
zemi dobrou, praví, že dobré plody t. j. do
bří skutkové vynášíni bývají ve velké trpěl
vosti, Trpělivost tu, vece dále, prokazuje 0
zvláště v sužbách, nutnostech, úzkostech, těmi
třemi slovy totéž nějakýmstupňováním praví;
nutnost jest zvýšená sužba či útrapa, a nej
vyšší stupeň toho jest úzkost, když trápení
tak přílišno jest, že člověka stěsňuje, stlu
muje a sdavuje, kam a kudy nevěda. Po této
povšechné třetici přichází třetice zvláštní, an
dí: v ranách, žalářech, kramolách. O ranách,
ježto snášeti musel, níže 11, 23— 25. mluví
a sv. Lukáš ve Skutcích ap. 16, 23. o těch,
jež přetrpěl vé Filipech, vypravuje; tamtéž
o žalářech se mluví. O kramolách dotýká
Luk. Act. 19., o té, jenž povstala v Efesua

již dříve k. 14. v Lystře atd. Místo kramo
lách chtějí někteří slovo dxazaoraci« o bez
bydlí, o vyhnáních, o pohánění z místa na
místo vykládati; ale dobře Vulgáta přelo
žila seditio a není příčiny, proč bychom od
toho překladu odcházeli, an jinde Luk. 21,
9. 1. Kor. 14, 32, Jac. 3,16. kramoly slovem
tím vytýkají se. Přechází nyní na třetí tře
tici, již samoděk na se bral, an předešlým
dvěma třeticem se podrobovati musel při
svém úřadě ap. Dí: ve trudech, bděních, po
stech; trudy xózos nerozumí jenom práce
ručné a vydělné, jichž pilen byl Pavel, aby
sobě a společníkům svojim potřeby života 0
patřil 1. Thes. 2, 9. atd., nébrž veškery také
trudné a namahavé práce, při rozšiřování e
vangelia podjaté 11, 23. 27. Bdění apoštol
při prácech výdělných, při vyučování, cesto
vání, rozjímání, na modlitbách atd. podni
kati musel. Posty vnozelais rozumějí se po
stové samoděk před se braní, nepak toliko
hlad a žízeň, ješto Pavel níže 11,27. je dobře
různí; dobrovolné posty na se bral,aby tělo
své v poddanství udržel 1. Kor. 9, 27.

Posud v devateru částek mluvil o věcech,
v nichžto trpělivosti své dokazoval. Nyní k
trpělivosti také jiné ctnosti přivtěluje, jimiž
se co sluha Boží osvědčil. Dí čistotou t. j.
vůbec mravnou čirotou, nejen zdržováním se
ode smilných věcí a od přibírání darů, nébrž
vůbec čirotou a čistotou ve všelikém chování
svém. Sv. Tomáš upozorňuje, že nenadarmo
Pavel napřed o trudech a bděních a postech
mluví, ješto čistota jinak zachovati se nedá.
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Dále poznáném rozumí hlubší pronikání ta
jemství křesťanských, jak o jeho hlubokém
bohovědění každý list jeho jasně svědčí.Pro
to dí Hospodin u Jerem. 13, 15: Dam vám
pastýře podle srdce svého a budou vás pást
poznáním a naukou. U Ozeáše 4, 6. hrozí:
Ze jst zavrhnul umění, i já zavrhnu tebe,
abys neposluhoval mně kněžstvém. Protož lid
můj, dí u Jes.5, 13., veden do zajetí, že umění
nemá. Dlouhomyslnost se ukazuje ozvláště při
urážkách a potupách; tak dí 1. Kor. 4, 12.Zlořečínámlidéamydobrořečíme.| Lahod
nost jest vlídnost, zdvořilost, schylnost ke
mravům cizým; protiva její jest trpkost, pří
krost, drsnost obyčejůa mravů. To jest ctnost
právě křesťanská, když příkoří netoliko člověk
snáší, nébrž ani namysli nehořekne a ke všem
lidem se lahodně chová. Tu lahodu vidíme
na Pavlovi, když 1. Thes. 2, 7. 8. píše, že
se k nim má, jako když mátě pěstuje dítě
své a že hotov jest, za ně život svůj polo
žiti. Tu ctnost chválí sv. Řehoř Naziánský
na sv. Athanasiovi, an dí: Zivot Athanasiův
byl vznešen, ale mysl jeho byla pokorna.
Dobrotiv byl, vzdálen zlobivosti, pln milosr
denství, v řeči lahoden, ve mravech a oby
čejích mnohem lahodnější atd. Dlouhomysl
nost a lahodu Pavel i jinde spojuje 1. Kor.
13, 4. Gal. 5, 22.

Nepřestává ale apoštol na tom,co posud
vyčetl, nébrž dáleji, bohatěji a horovněji sobě
veda dí: V duchu svatém, v lásce neošemetné,
ve slově pravdy, v moct Boží, zbraněmi spra
vedlivosti na pravo i na levo, slávou hanou,
zlou %dobrou pověstí. Vyčet ctnosti tyto ve
škery, přidává k nim božský pramen, z něhož
se u něho řinuly, an dí Duchen sv.; neroz
umí jenom charismy, nébrž veškero půso
bení Ducha svatého, jímž chování-se jeho
prostoupeno a produnuto bylo, tak že všechny
ctnosti dotčené co plodové a ovoce Ducha
sv. se považovati mohly Gal. 5, 22. Přidává
ještě hlavitou ctnost, beze které předešlých
ctností nikdo do sebe míti nemůže, co hla
vitý výliv z Duchasv.,andí: láskou neošemet
nou £. j. nepokrytskou, pravou, přesnou, ne
napohlednou, jenž nepřestává na pouhých
slovech, nébrž skutkem se jeví ajedině dobro
bližního na mysli má. Láska, dí sv. Aug,
jiné s bolestí rodí, S jinými neduživí, jiné
vzdělati hledí, jiné uraziti se bojí, k jiným
se schyluje, k jiným se zdvíhá.

Co dosud uváděl, týká se chování a po
vahy služebníků Božích vesměs a vůbec; nyní
se obrací k oboru působení apoštolského zvlá
ště a je vyličuje řadouněkolika protiv. Proud
řeči apoštolovy dále vezdy výše a výše se
zvírá a mohutněji, směleji a velebněji řine a
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jásot myšlének jeho v píseň vítěznou pře
chází a již sv. Augustin o velebné velekráse
řeči Pavlovy se s podivením vyjadřuje v kni
ze o Nauce křesťanské 4, 20, 42. Nejprvé
uvádí: ve slověpravdy t. j. naukou pravdy,
naukou, jejíž bytností a podstatou pravda jest,
2, 17. 4, 2.3 jest genitiv obsahu. Nikdá ne
měnil ani nejinačil ani neseslaboval nauky
Páně, přímě, směle, odhodlaně, zbožně a ne
ošemetně sobě při tom veda. V moct Božt,
vece, a rozumí sílu, jenžto ve vyučování
jeho a vůbec v jeho úřadě jevila se co síla
Boží, které se lidé zhusta nejnekolnější po
drobovali; k tomu zří také zázrakové či di
vové. Dříve o tom mluvil 1. Kor. 2, 4. řeč
má nebyla ve slovech důvodných lidské mou
drosti, nébrž v dokázáné ducha a moci. A
Rom. 15, 18. 19. mluvě o užitcích hlásání
svého přidává, že přiváděl ku poslušenství
Krista slovem 1 skutky, divy ť zázraky v moci
Ducha sv. Cinil pak to, jak dále v listu na
šem pokračuje, zbraněmispravedlivosti vpravo
i o levo. Užívá mluvení od bojovníků tělesných
vzatého, kteří záštitných i výbojných spolu
a V jedno oruží užívají, v levé ruce pavézu
a štít k nastavení proti důražkám nepřítele
držíce, v ruce pravé meč majíce. Apoštolé
byli duchovní bojovníci a museli tu pravdě
záštitou býti, tu bludy anepravosti porážeti;
to se míní slovy v pravo a vlevo, ač jiní nad
to ještě slovem v pravo slibné a blažené, slo
vem v levo odporné okolnosti a případyslyší,
an prý apoštol chce říci, žeštěstím nezpýchá
a nehrdne a protivenstvími mnamysli ne
klesá. Dí: Zbraněmi spravedlnosti. Genitiv
spravedlnosti ne jednoho výkladu došel; mají
ho někteří za genitiv povahy a vykládají zdra
němi spravedlivými t.j. takovými, kterých
člověk slušně užívati může, aniž přinich Boha
urážeje a proti spravedlivosti jednaje. Jiní
mají ten genitiv za genitiv původu: zbraněmi
od spravedlnosti nám poskýtanými; spra
vedlnost pak nedává jiných zbraní leč ctno
sti, čistotu, upřímost, vytrvalost, slušnost,
lahodu, horlivost atd. Tak výklad ten s pře
dešlým téměř v jedno splývá a můžeme 0
všem na něm přestati. Spravedlnost se v
obyčejném významu béře a nedobře někteří
jí rozuměti chtěli ospravedlnění, jakož ani
ti s pravým smyslem se nepotkávají, kdož
tu genitiv účelu přijímají a spravedlnost vůbec
za ctnosti a slova v pravo a levo o okolnosti
vykládajíce smysl teňto nalézají: Vystavuje
me se co Boží sluhové ve zlých i dobrých 0
kolnostech, obou co oruží a zbraní ke ctno
stem rozličným užívajíce; genitiv ten záměru
řídek a židek jest. Dále praví apoštol, že
vystavuje se dobrým sluhou Božím slávou %
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hanou či ve slávě i haně, buď totiž nás lidé
chválí a oslavují, buď nás hanějí, tupí a 080
čují „chvála nás nenadýmá, potupa nás nesni
Zuje a neporáží. Aneb raděj vezmeme-li dra
per, skrze nástrojně a považujeme-li slávu a
hanu co oruží, jímž apoštol se vystavuje co
sluha Boží, slávou i hanou se osvědčujeme
co sluhové Boží; slávou, kterou u přátelů
Božích získáme, hanou, kterou na nás ne
přátelé Boží kydají; blahoslaví zajisté Pán
Mt. 5, 11. ty, jež lidé pomlouvají, jimž na
cti utrhají a o nichž všecko zlo nepravdivě
vypravují. Týž smysl dávají slova zlou %do
brou pověstí, buď že o nás lidé zle mluví buď
dobře, my se tím nejenom ve službě nemý
líme, nébrž obojí té pověsti k slávě Boží u
potřebujeme. A již se strojí místnější vy
světlení slávy či dobro pověsti a hanyi zlo
pověsti přičiniti, řadou nějakou vítěznou 0
bojí vyličujíc po dvou členech, z nichž první
hanu a zlopověst vytýká, druhý pravý stav
věci a tudy slávu a dobropověst vystihuje;
první se uvozuje slovem jako čico, oe, velut
a člen druhý se uvádí částicí xeťat.j. avšak.
Co svůdcové a pravdomluvní jsme, co nezná
mi a veleznámi, co umérající a aj živé jsme,
co kárání — a neusmrcení, co smutní, vezdy
však se radujíce, co chudí — mnohé však
obohacujíce, co nic nemající a všecko majíce.
Devětkráte činí Pavel porovnání mezi sku
tečností a zlověstí a devětkráte vítězně zlo
věst poráží převýtečnou a vznešenou mluvou.
Dí: co svůdcové býváme od světa jmíni a
dřece skutečně jsme pravdomluvní. Co ne
známi jsme jmíni u nepřátelů, jenž 0 nás s
pohrdou mluví, ano oni o nás slyšeti ne
chtějí a nás poznati za věc pod svým důsto
Jenstvím kladou. A přece veleznámi jsme u
přátelů Kristových, kteří ovšem vědí, co jsme
pro rozšíření pravdy Boží působili a půso
bíme. (Coumírající a aj žijeme, vece dále s
vítězoslávou částice aj užívaje a vazbu par
ticipiálnou měně. Umáráme, každodenně v ne
bezpečích smrti se nalezajíce, tak že netoliko
nepřátelé onaší smrti roztrušují s plesáním, již
již nám ji nastávati se radujíce, nébrž i my
sami nejednou o svém životě pouštíme 1, 9.
Sličné toho vysvětlení sám dává 4, 7. n,
kdež dí: vezdy a všady úmrtí Kristovo na
svém těle nosíme, aby 1 život Páně se jevil
na nás. A to poslední tu praví slovy: a aj
žijeme, an nás Bůh přese všechny svízely ty
při Životě zachovává a takměř denně z
mrtvých křísí. Co káraní a neusmrcená; odr
hají a vytýkají nám, že nás Bůh pro nějaké
nešlechetnosti trestá a kárá. My s naší strany
pravíme, že káráni jsme od Boha, že nás Bůh
v káru a v kázeň vzal, že nás všelijak tříbí
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a očisťuje, ale týž Bůh obmezuje se tou ká
rou naší a neusmrčuje nás, jak by se nepřá
telům našim zachtělo. To jest smysl části
té. Jiní sice jinak slyší, jakoby Pavel říci
chtěl: za zločince nás sobě vystavují, ale
nás o život připraviti nemohou. Leč tak
slova ta splývají v jeden smysl s předešlými.
Jiní myslí o bičováních, leč výklad ten jest
úzký a nad to lichý jak předešlý, jak viděti
z toho, že Pavel neklade nějakou protivu
skutečnosti, nébrž že raději sámseku kárání
přiznává. Podobně Ž. 117, 18. káraje po
káral mne Hospodin, ale smrti mne nevydal,
na kteréž místo Pavel narážeti se zdá. Po
dobně i Pavel Hebr. 12, 6: Koho Pán mi
luje, toho kárá.

Ještě trojí protivou ukazuje apoštol, jak
nesličně lidé o nich smýšleli, an opak toho
se u nich nalézalo: (Cosmutní a vezdy se
radujíce. Svět o nás dle přestálých a stálých
protivenství soudí, že vezdy truchliti musí
me; an my opak toho se radujeme, že pro
Krista trpíme Act. 5, 41. a Bůh nám tím
více potěch uděluje, čím větší útrapy ná nás
dorývají 1, 5. iníme, Co jinde velíme či
niti Filip. 4, 1. Bratří, radujte se vezdy v
Pánu. A co tam napsal Jak. 1, 2., za ra
dost sobě pokládajíce, když v rozličná pro
tivenství upadáme. U světa platíme dále co
chudí a přece mnohé obohacujíce. Mají nás za
chudé a nuzné, ale tak soudí lidé ti jenom
hledíce k zevnějšku a nález svůj činíce po
dle pletě 5, 16. My ale nejsme chudí, nébrž
při vší své vněšné bídě jsme bohati, že i
jiné mnohé obohacujeme. Míní především do
bra duchovná, jimiž obohacoval církve po
světě a mimo jiné také Korinťtany,jak o nich
I. Kor. 1, 5. píše: Všelijak bohati učinění
jste. Mimo to také ovšem sbíráním almužen
nejednou církvem Palestýnským ku pomoci
přispíval; ale na to nezdá se tuto apoštol
hleděti. Ještě klade: Jmíni jsme u lidí co
nic nemající a všecko majíce.. Všecko apo
štolé opustili, všech dober časných a všeho
majetku zbavení byli; avšak tím nestali se
nemajstníky, nébrž v povědomí svém vším
oplývali a všecko měli, ješto měli největší
dobra v držení svém a pro vyvýšenou zná
most Krista Filip. 3, 8. všecky věci poklá
dali sobě za škodu. Jiní myslí, že Pavel pro
hlídá ke své nade statky křesťanů vládě,
an by ovšem ti, jenž Gal. 4, 15. oči za ně
ho dáti chtěli, vším statkem svým se mu
byli propůjčovali; podle toho, co Kristus
Mr. 10, 29. vece, že ten, kdo pro něho opu
stí dům, roli atd. stokrát tolik obdrží v času
tomto. Leč výklad ten nevhoden jest k sou
vislostia nedůstojen horování Pavlova. Ti,
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kdo v církvi Boží dobrovolnou chudobu cho
vali, sv. František, Dominik a jj., velikým
dobrodiním ji obohatili; sv. Augustin umřel
bez závětu nemaje ničeho, nad čím by po
slední pořízení učinil; a jakým z něho bo
hatstvím po tisíciletí oplývá církev? Ovšem
že svět jinak soudí, an jenom k zevnějšku
hledí; ale jak slepec nevidí záře slunka, tak
svět nezná vniterného bohatství světců a
světic Božích. Jest to, jak při šermířech,
kdež dívatel vidí rány a jizvy, ale nespa
třuje vítězů radost, jakouž oplývají z koruny
dosažené.

Takto dovedev upřímosti a snahy své
apošťolské dříve, než ke zvláštním napomín
kám se obracuje, vylévá před nimi srdce
svoje, aby jim lásky své dokázal a důraz 
ná svá napomínání zlabodnil. Usta naše, dí,
otevřena jsou k vám, O Kortnťané, srdce naše
rozšířeno jest. (Co ústa otevřená znamenají,
každému jest přístupno; znamenají toli co:
upřímě a neobaleně jsem smýšlení svoje a
poštolské vám vyslovil, aniž možno mi ne
mluviti o věcech těch a takových. Přidává
ÓóKorinťané právě pěstěně přítulnost svou k
nim vytýkaje; podobně si vede ku Filipa
nům 4, 15., v tom vdunutí srdce následujíc,
kteréž člověkovi samoděk nabídá se tako
vými pojmenováními, když láskou přeplývá.
I apoštol k nim láskou přeplýval a proto
hned dokládá: Srdce naše rozšířeno jest.
Fráza rozštřené srdce sé v písmě druhdy 0
radosti béře, jak Ž. 118, 32., kdež se dí:
Cestou příkazů tvých, 6 Bože, jsem běžel, po
něvadž jsi rozšířil srdce moje, t. j. místo pře
dešlých strázní radostí jsi mne naplnil. Tak
i Jes. 60, 5. praví se k Jerusalému: Tehdá
se podiví a rozšíří srdce tvoje t. j. oplyneš
radostí a veselím. Avšak na našem místě
se očividně béře o lásce, an láska srdce roz
šiřuje, nenávist a bezlaskavost je zužuje, stě
sňuje a stiská. Dí tedy: Srdce moje láskou
všelikou k vám plane. Dvě tyto věty jsou
bezspoječně podle sebe postaveny a tím spů
sobem význam druhé věty tím výrazněji se
zračí a světla větě prvé přičiňuje. Cokoli
bych řekl, dí apoštol, všecko jde z lásky k
vám a tudy by proud řeči mojí nepřestal
téci, ješto láska moje se rozšiřuje a roste.
Tuto lásku svou stvrzuje ihned, andí: Nejste
stěsněni v nás, stěsnění jste však v útrobách
svojich. Tím chce říci: Máte v útrobě mojí
a v mé hrudi místa dosti, an rozšířené jest
láskou k vám; ale vaše útroba, vaše srdce
tésno jest a úzko, an mne samého sotva v
něm chovati můžete. Smysl: Já ovšem ve
lice vás miluji, vy však nemnoho ke mně
lásky máte. Nechce říci, že by ho zhola
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nemilovali, ale praví, že toho stejnou mě
rou nečiní, jak on k nim. Mohl říci: my
ale sťésněníjsme v útrobách vašich, ale tak
by protiva byla od věci na osoby přešla, če
hož se Pavlu nezdálo učiniti. Někteří slovo
stísněni jste, stěsňujete se o truchlivosti a
zármutku vykládají, ti totiž, kteří slova pře
dešlá rozšířeno jest srdce naše o radosti sly
ší; leč výklad ten odchoden jest od souvi
slosti. Že o lásce slova ta bráti se musejí,
svědčí také to, co ihned klade: Touž ale
odplatou, jakožto dětem pravím, rozšiřte se t
vy t. j. za odplatu stejnou laskou se ke mně
neste, jakož sluší na děti, aby k otci svému
chovaly srdečnou lásku. Lásku za lásku dejte,
jakož všady láska lásku rodí.

Nyní již osvědčiv jim lásku svou a pě
stěně je sobě nakloniv ke zvláštní Korinťa
nům před jinými potřebné napomínce pře
chází. Praví:

14. Nespřáhejte se s nevěrci, nebo
jaké účastenství má spravedlnost s ne
pravostí? aneb jaký spolek má světlo
se tmou? 15. Jakou pak má shodu
Kristus s Belialem, aneb jaký díl mávěrecsnevěrcem?16.| Ajakou.sje
dnanost má chrám Boží s modlami?
Nebo vy jste chrámem Boha živého,
jak vece Bůh: Přebývati budu v nich
a procházeti se mezi nimi a budu je“
jich Bohem a oni budou mým lidem.
17. Protož vyjděte z prostředku jich a
oddělte se, praví Pán, a nečistého se
nedotýkejte, 18. a já přijmu vás a bu
du vám otcem a vy mně budete syny
a dcerami, praví Pán všemohoucí.

Ku předpisům pro Korinťany obzvláště
potřebným Pavel přechází a výstrahy jim
dává takové, aby jim přijatá milost, jak v.
1. pravil, na prázdno neplynula. Plněním
toho, co jim nyní hodlá mluviti, mohli nej
lépe ukázati, že srdce svoje láskou k němu
rozprostranili. Netahejte jařma s nevěrcí Či
jak v řeckém textě jest: nebuďte jinospřežní,
nespřáhejte se s nevěrci t.j. S pohany.
Fráza: Netáhněte jařma či raděj nevlécte ji
nojha, druhojarma, totiž nespřehujte se S ji
norodými, vzata jest od zákazu Lev. 19, 19.Deut.22,9.,kdežsezapovídánestejnáa ji
norodá zvířata na př. koně a osla, osla a
krávu pod jedno jařmo zapřáhati; užívá jí
Pavel vhodně i tuto a vyličuje tím, že kře
sťané před Bohem jiný od pohanů rod činí,
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Nad to vlekou pohané jařmo či jho, jehož
křesťané oproštěni byli a jenž tudy křesťa
nům cizo jest. Smysl: Netovaryšte a nepří
zněte se s nevěrci. Nezapovídá všelikého s
pohany stýkání-se a obecenství; nebo by
byli museli sic jinak ze světa se vystěhovati
I. Kor. 5, 10., nébrž takové s nimi spole
čenství jim zakazuje, z něhož pro víru a
mravnost jejich nějaká nebezpečnost vzni
kala; tedy účastenství ve snahách a účelech
pohanských, vcházení v Živel pohanskéhoži
vota, jak tam Z. 105, 30. vytýká se Israeli
tům, že smásili se s pohany a naučili se skut
kům jejich. Patří k tomu příčastnost při
pohanských obětěch a manželství s pohany.
Apoštol sice dovoluje spolubydleti smíšeným
manželům, může-li to bez hany Boží se díti,
ale v nová manželství křesťanům s pohany
vnikati nedopouští, nébrž káže, aby se man
želovali v Kristu t.j. s věřícími I. Kor. 7,
40. Na tomto výroku Pavlovu také, jak Je
ronym již pozoroval, spoléhá příkaz církve
S Jinověrci, bludaři a kacíři manželského
svazku nesvazovati.

Důvody toho napomenutí klade v ota
zných protikladech, v nichž hlavní důraz spo
čívá. Útyryprvní otázky po dvou Se sva
zují, pátá samostojně k nejvyššímu vrcholu
svatosti křesťanské vyniká, k níž k dovršení
důrazu výrok písma se poutá. Všemi jimi
se vyjadřuje, že povaha pohanská a křesťan
ská podle sebe obstáti nemohou. První pro
tiva zní: Jaké účastenství má spravedlnost
s neprcvostí? Křesťan povinen jest obnášeti
a na sobě pronášeti spravedlnost, byv od
Krista ospravedlněn, živlem pohanstva však
jest nepravost, an vydávají údy své ve služ
bu nečistotě a nepravosti. Rom. 6, 19. Dvě
věci ty protivné nemohou podle sebe obstáti,
tak jako ani světlo se tmou se nespojuje,
vece apoštol. Světlem křesťanství, tmou po
hanství slyší, jak i jinde Ef 5, 8. 11. dí:
Byli jste druhdy tmou, nyní jste světlem v
Pánu. Tma jest oznak bludu a hříchu, světlo
pak jest oznak ctnosti a vědomosti. Jakož
tma se světlem se nemůže svázati, tak ani
křesťan s pohanem se v životě úžeji nespo
Juj. Dáleji to vysvětluje protivou: Jakou má
shodu Kristus s Belialem? Belial jest jméno
zloducha a syrská přeloha klade satan. Ne
může satan s Kristem spolu bytovati a se
shodovati a souhlasiti, jak řecké slovo vlastně
zní, an Kristus přišel, aby zkazil díla ďá
blova I. Jo. 3, 8. Dokládá nějakým výkla
dem to, co vlastně stvrditi hodlá pro lepší
vytknutí věci té, an vece: který díl má vě
rec s nevěrcem? Tu makavě staví protivy
proti sobě, o které mu běželo a naléhá, aby

II. Korint. VI, I4—18. 0 svatosti života a varování se nepravosti.

tedy věrec křesťan nijak obecenství s poha
nem nehledal a nepílel, poněvadž křesťan
má účasť v Kristu a podíl béře v pokoji,
posvětě a spáse Kristem zjednané, čehož všeho
u pohanův není. Ještě poslední, svrchova
nou protivu klade: Jakou sjednanost má
chrám Boží s modlami? Kterak chrám Boží
s modlami se pojiti asrovnati může? Chrám
Boží modlami se poskvrnuje, ano chrámem
Božím býti přestává. Vytýká mlčemně Ko
rinfanům, že nejednou do modláren chodili
a tam obětným hostinám obcovali, jak o tom
I. Kor. 10, 18. místnéji mluví.

I odvracuje je ode všeho pohanského
obcování příčinou vynesenou, an dí: Nebo
vy jste chrám Boha živého, jak pravé Bůh:
Přebývati budu v mich a mezi nťmí prochá
zeti se budu a budu jejich Bohem a oni bu
dou mým lidem. Jaká řeč vyrovná se laho
dou tomuto výroku Božímu? Čeho bude
srdce lidské čitedlno, jestliže necítí výsost
těchto přípovědí Božích? Blažen, kdo může
říci, že Bůh jest skutečně Bohem srdce jeho,
že v něm přebývá, v něm žije, v něm pů
sobí, v něm kraluje, žádného soupeře a soka
nemaje. Bůh ale jest svatost sama, a tudy
potřebí se posvěcovati, abys mohl chrámem
jeho ostávati. O tom, že chrámem Božím
křesťané jsou, již ve předešlém listu dvakrát
se rozprostráněl I. Kor. 3, 17. a I. Kor. 6,
19. na obojím tom místě praviv, že jsou chrá
mem Božím a duch Boží že přebývá v nich.
Totéž praví na místě našem a klade, že jsou
chrám Boha živého, aby pravého Boha od
lichých bohů a němých a mrtvých model od
dělil. Cituje pro dotvrzení toho místo Lev.
30, 12. podle sedmdesátců nedrže se přísně
slov jejich. Tam řeč jest vlastně o stánku
úmluvy, v němž Bůh zvláštním spůsobem
bydlel a, ješto stánek neostával na jednom
místě, z místa na místo přenášen bývaje,
mezi lidem svojím se takměř procházel. To
apoštol obrací na duši lidskou u křesťanův
a tím nejužší obecenství a vniternou spojbu
Boha s křesťany vyličuje, že totiž Bůh by
dlí v srdcech skrze milost svou a mezi nimi
skutky spásy provodí. Co ještě přidává:
Budu Bohem jejich, to značí: obzvláštním
spůsobem se k nim co Bůh míti budu, chráně
a bráně jich a všelijak ku blahu jich pro
hlédaje. (A budou mojím lidem t. j. životem
svým zkusí toho a dokáží, co to jest, mne
za Boha ctíti a vzývati. Totéž opětuje se v
St. Z. Ezech. 37, 27.; podobně Jer. 31, 32.
Hebr. 8, 10.

Z toho místa písmového nyní právem
'odvětuje apoštol: Ješto jste chrámem Božím
a ješto Bůh mezi vámi bytuje, tedy se mo
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dlářů straniti a vzdalovati povinni jste. Tu
závěrku vyslovuje Pavel slovy Písma sva
tého vzatými z Jo. 52, 11. a svobodně uvá
děnými. Dí: Protož, an jste chrámy Božími,
vyjdětě z prostředku jich a oddělte se, pravé
Fán, a nečistého se netýkejte. Stalo se pro
volání Boží k lidu israelskému, aby z Baby
lóna vyšli, aby se od pohanů, jejichž hlavou
byl Babylón, oddělili a odrůznili. Tím více
to jde na křesťany, kteří jsou ten Israel
Boží Nového Zákona. Nechce, jak již výše
praveno, aby dokona se všeho Sspohany 0
becenství vzdávali a odříkali, nébrž aby se
duchem a myslí oddělili od nich, aniž se S
nimi ve mravech příznili, Čistí dle těla idu
cha ostávajíce a jak Ef. 5, 11. dí, se skutky
temností žádného účastenství nemívajíce. Sa
mozřejmě slovem jich avreév eorum pohany
rozumí. Dokládá apoštol dále: A já přijmu
vds, kterých slov tam u proroka doslovně
není, jež ale smyslem se zahrnují ve slo
vech: A shromáždí vás Bůh u proroka po
ložených. Chce říci: Když vyjdete z pro
středku nevěrců, nebudete opuštěni, nébrž
já vás co přátely své věrné přijmu a všech
dober svojich účastny učiním. Ale nejenom
za přátely své vás přijmu, nébrž za nej

Hlava

Ve hlavě té Pavel mluví o radosti, které po
cítil z účinků prvním ku Korinťanům l
stem vyplynulých, ozvláště pak vl., jenž
ku předešlé jestě hlavě hledí, opět jich ke
svatosti životanapomíná ; dále 2—7.mluvé
o potěšení, jehož došel ze zprávy Titovy o
Korinťanech ; napotom 8— 12, rozdíl mezi
zármutkem světa a zármutkem z Boha
stanoví a posléze 13—16. diky činí, že
Tita mile a vládně přijali.

1. Tato tedy majíce zaslíbení, nej
milejší, očisťtme se ode všeliké poskvrny
těla i ducha, dokonávajíce posvětu v bázniBoží.2,Pochoptenás!© Zádnému
jsme neublížili, žádného neporušili, žád
ného neoklamali. 3. Nepravím toho k
odsudku vašemu; nebo jsme napřed na
pověděli, že v srdcech našich jsté ke
spoluumření 1 ke spolužití. 4. Mnoho
mám důvěry k vám, mnohou chloubu z
vás; naplněn jsem potěchou, přeplývám
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sstoupenější dítky mně budete: což apoštol
ještě jedním výrokem vzatým z Jerem. 31,
9. či radéji Z. Reg. %, 14. stvrzuje, an dí:
A budu vám otcem a vy mně budete syny a
dceram?, pravé Pán Bůh všemocný. Vystihuje
nejvznešenější důstojenství Kristem lidstvu
uštědřené, usynění či synovství. Obojího po
hlaví dotýká pro větší důraz a slova: pravé
Pán Bůh všemocný přidává, aby nikdo ne
mohl pochybovati o skutečném vyplnění té
přípovědi Boží. Ostatně darmo někteří mí
nili, že slova ta z proroctví ztraceného vzata
jsou; nečtou se sice nikde doslovně, ale ví
me, že sv. Pavel svobodně Písmo sv. cituje.
Ze všeho si vzíti máme, že nelze beze škody
na duši míti obecenství s těmi, jichž násle
dovati nemůžeš. Kdo mysl svou marnostem
světským otvírá, uvádí modly do chrámu
Božího. Cokoli ještě mezi sebou máte po
hanského, dí Aug., zhošťujte se toho. Čeho
ještě na Bohu Žžádáš, aby ses mu oddal?
Nestačí takovéto přípovědě srdci tvému?
Chceš-li něco většího a lepšího najíti než Je
ho ve tvorech jeho? Leč co apoštol z toho
výroku odvětuje, to v následující hlavě se
klade.

VIL

1 když jsme přišli do Macedonie, žád
ného odpočinku nemělo tělo naše, nébrž
všeliké jsme útrapy trpěli, v ně boje,
vnitř strachy. 6. Ale kterýž těší ponížené,
potěšil nás Bůh příchodem Tita. 7. Ne
toliko pak příchodem jeho, nébrž i po
těchou, kterouž potěšen byl z vás, zvě
stujíc nám o vaší tužbě, o vašem pláči,
o vaší horlivosti pro mne, tak že jsem
více zradoval se. 8. Nebo ačkoli za
rmoutil jsem vás v listu, nelituji toho;
a litoval-li jsem toho, vida, že list ten,
ač jen na chvíli, vás zarmoutil, 9. nyní
se raduji, ne že jste zarmouceni byli,
nébrž že jste se zarmoutili ku pokání;
zarmoutili jste se zajisté podle Boha,
abyste v ničem neškodovali z nás. 10.
Nebo zármutek, jenž podle Boha jest,
pokání k spáse stálé působí, světský ale
zármutek smrt spůsobuje. 11. Nebo aj

radostí ve všeliké útrapě naší. 5. Nebo | to samo dle Boha zarmoucení vaše kte
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rakou ve vás působí pečlivost, ano 0
branu, ano nevoli, ano bázeň ; ano tužbu,
ano horlivost, ano pokutování; všelijak
jste dokázali nevinnými býti v té zále
žitosti. 12. Tedy ačkoliv jsem psal vám,
ne pro ukřivditele, ani pro ukřivděnce
jsem psal, nébrž pro objevení pečlivosti
naší, kterou máme pro vás 13. před
Bohem; protož potěšeni jsme. V potěše
pak své hojněji o mnoho radovali jsme
se z radosti Titovy, že okřál duch jeho
ode všech vás 14. a chlubil- jsem se
v čem před ním, vámi nebyl jsem za
hanben, nébrž jakož jsme k vám všecko
v pravdě mluvili, tak 1 chlouba naše
před Titem pravdou stala se 15, a ú
troba jeho oddanější vám jest, an seroz
pomíná na všechněch vás poslušenství,
kterak jste s bázní a třesotem přijali
ho. 16. Raduji se, že všelijak dobré my
sli jsem ve vás.

Co nejtěsněji se počátečná slova ku po
sledním slovům předešlé hlavy poutají, a Pa
vel po uvedených řečech prorockých vlast
ními slovy napomínání přednáší. Dí: Tato
tedy majíce zaslíbení očisťme se ode všelhké
poskvrny pletě i ducha. Zaslíbení ta jsou, 0
nichž byl předeslal v kapitole předešlé, že
totiž Bůh v nás co v chrámě bydleti, nám
otcem býti, nás za syny míti hodlá atd. S
důrazem slovo Tato zavrag napřed klade pro
dolíčení, jak důležita jsou zaslíbení ona. Po
dobné místo máme 2, Petr. 1, 4. Převeliká
a předrahá zaslíbení vám dal, abyste jimi
stali se božské přírody účastní, utikajíce poru
šení žádosti světské. Bůh dal tobě sebe, dí
Aug., najdeš-li něco lepšího nad něho, i to
dá tobě. Očistme se, dí, an chrám Boží musí
čist býti a synům Božím jenom svatost, ne
úhonnost a neukálenost svědčí. Očisty se
nám sice dostalo skrze Krista, jenž nás Ss
Bohem smířil a posvětil, ale člověk i po kře
stu svém zhusta proti Bohu se prohřešuje a
k těm pokalům se Pavel táhne, abychomjich
zbyli a se postavili ve stav ten, kterýž nám
ode Krista zjednán byl. Kdož můžeříci, čisto
jest srdce moje, prost jsem hříchu? Prov. 20,
4. Máme pak se očistiti ode všeliké poskvrny
pletě i ducha. Poskvrna pletě stojí naproti
poskvrně ducha, ale se nevylučuje pleť od
ducha, ani duch od pletě, ješto při člově
ckém hříchu celý člověk, jenž ztěla iz ducha
sestává, účinným bývá. Z protikladu pletě a
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ducha viděti, že pleť tuto jest toli co tělo;
ale neklade Pavel těla, nébrž pleť, poněvadž
v pleti t. j. žádostivosti a zložádostihříšnost
všeliká sídlo své má, a v ní každý pokal
mravný vězí. Pleť povahou svou se protiví
vyššímu zákonu B. 8, 5. aniž pleť může se
posvětiti, nébrž tělo dlužno se posvěcovati
ukřižováním pletě Col. 2, 11. Gal. 5, 24. a
mrtvením skutků jejich skrze Ducha sv. Rom.
8, 13. Skvrnami ducha vniterné plamy slyší,
zlé žádosti a myšlénky a tužby, jimižto se
duch ve službu pletě a zložádostivosti vy
dává; patří tam 1 hříchové, jimiž tělo se ne
pokaluje, na př. pýcha, závist, hněv, nesvor
nost. Dí očistme, nedí očísťťe,sám sebe za
hrnujíc, an i sám pod pudem žádostivosti
býti 12, 7. se vyznává. Ale to jest jenom
stránka záporná či negativná spolupůsobení
člověkova; jiná, kladná zbýváještě, a tu klade
Pavel, an dí: Dokondvajíce posvětu v bázní
Boží. Dokonalou posvětu a svatost života na
sobě provésti, musí neustálou snahou naší
býti, a křesťan má každodenně ve svatosti
života prospívati a k dokonalosti pokračo
vati. Počíti posvětu není dosti, to i na za
vržence připadá; dokonati sluší ji, a ten
jénom spasen bude, kdož vytrvá aždo konce.
A to v bázní Boží, tak aby bázeň Boží nám
při tom byla živlem, ve kterém se ono po
svěcování děje. „Bázeň B. jest bázeň, Boha
hříchem uraziti; jest ta bázeň Boží začáteka
dokonání pravé moudrosti a svatosti. Ecel. 1,
6. 19,18. Posvěta či posvěcení, dí sv.Basilius,
záleží v tom, abychom toho vyhledávali, co
Bohu dobrolíbezno jest; nebo i při obětěch
všeliká vada se vylučuje. Bázně Boží pak
potřebí jest, vece sv. Zlatoúst; nebo pochoť,
jenž v tobě jest, velikou sílu do sebe má,
obdáš-li se ale bázní Boží, přemůžeš ji. Ve
liká se nám ukládá práce, dí Aug., a nikdo
nepodjímá se práce bez naděje odplaty. Jaká
se nám slíbí odplata? Ríše živých, příbytek
na svaté hoře Boží. Abys tam mohl věčně
žíti, očisti se ode všeliké poskvrny pletě 1
ducha.

Tím Pavel končí napomínání svoje a vrací
se k té prosbě, kterou byl již výše 6, 18.
položil, aby rozšířili srdce své a vylévá se
před nimi láskou a důvěrou: Pochopte nás,
t. j. přijměte nás a vměstnejte nás v srdce
svá; otvořte a rozprostraňte srdce svá,
abychom v nich místa nalezli širšího, nepak
jenom úzkého a těsného 6, 11. nn. Jiní vy
kládají: „Rozumějtenám, dobře slova naše
slyšte a na dobrou je stranu berte; slovo
voonoaze sice tak slyšáno býti může Mt. 19,
11., avšak při tom napomínání Pavlově nic
nezaběhlo, coby mohlo na licho bráno býti,
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tedy se předešlý výklad více k souvislosti
hodí. Nemáte však příčiny, abyste nám ne
měli většího prostranství v srdcích svojich
dopříti; nebo, vece apoštol dále, žádnému
jsme neublížili, žádného jsme neporušili, žád
ného neoklamali. Praví to jistě ohledem pro
tivníků svojich, kteří jej v nečestný plášť ob
láčeti měli. Neublížili jsme nikomu,dí, neura
zili nikoho a nikomu neuškodili všelijak se
varujíce někomu ukřivditi a všechněm se Ss
láskou prepůjčujíce; snad hledí ku pomlu
vám, kterými se na něho vylévali pro vylou
čení nečistého mezi nimi člověka, což mu
někteří za budoucí tyranství vykládali. Ni
koho neporušili přidává, t. j. nepokazili, ani
zlým příkladem, ani zlou naukou; ani přís
ností svou, aniž jakým jiným spůsobemjsme
příčinu dali ku porušení jakémukoli ducho:
vnímu mezi vámi. Dokládá: Nikoho jsme ne
oklamali, t. j. neošálili, ani o zboží a ma
jetek připravili; tím slovem problídá zvláště
na pomluvy, kterými se naň potrhovali za
příčinou horlivosti jeho ve sbírání příspěvků
a almužen pro chudé v Palestýně; sám o
tom místněji níže 11, 20. zmiňuje a odsebe
odvalujíc pomluvu tu na protivníky svoje ji
smítá. Z toho již jim na um dává vývodek:
že ovšem nemají příčiny ho nemilovati,ješto
do něho, si V nejmenším stěžovati nemohou,
an naopak jim všelijak byl službou svou se
prokazoval k jejich věčnému spasení. Jiní
chtějí to na obsah našeho listu a ne ku po
mluvám nepřátel potahovati, leč předešlý vý
klad lépe dopadá. Třikráte opětované a na
počátku věty postavené slovo nikoho, ovdéva,
neminem dává řeči ozvláštní důraz.

Neměli ale Korintané slov těchto po
sledních bráti v tu stranu, jakoby jim ně
jaké výtky činil, že něco takového smějí o
něm smýšleti. Nepravém toho, dí, k odsudu va
šemu; jakobych vás v podezření měl, že vám
dokona lásky ke mně všeliké se nedostává,
a že tak do mne zlých věcí se domýšlíte.
Text řecký opouští slovo vuov, vestram, k
vašemu (odsudku), a tudy jiní jinak chtěli
tuto vykládati; ale však, že slovo vašemuse
tu přimysliti musí, jak je vulgata klade, z
toho, co následuje, jisto jest, a nejblíže ze
slova jste čozé se vidí. Chcete-li důkaz toho
míti? dovodí dále Pavel. Máte jej v tom,
co jsem dřívěji pravil. „Nebojsme vám na
před pověděli, vece, že v srdcech našich jste
ke spoluumření ť ke spolužití. Napřed jsme
pověděli, vece, dříve 6, 11. totiž pravil a 0
svědčoval jsem vám, že srdce moje k vám
otevřeno jest, a že hojné prostranství vněm
máte; i kterak bych mohl nyní tak 0 vás
souditi a nad svou k vám láskou se zapo
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mínati? Tam 6, 11. jenom o prostornosti
své k nim lásky mluvil, o síle, vzácnosti a
dosažnosti lásky se nezmíniv výslovně, avšak
Ji jako napověděv; nyní výslovněvěc tu praví
a sám ona slova vysvětluje, že láska jeho
totiž tak mocna jest, že s nimi hotov jest
žíti a umříti. Jste v srdcech nasich, ke spolu
umření 1 ke spolužití, vece. Jest to svrcho
vané lásky důkazem, když kdo od toho, jejž
miluje, ani životem ani smrtí se nechce od
loučiti. A ovšem Pavel tu ukázal do se míti
povahu tu, kteréž Kristus na dobrém pastýři
postíhá. Jo. 10, 12. Táhnou se vykladatelé
tuto k jiným příkladům z pohanstva, kdež
přítel za přítele smrt podstoupal a s ním
aspoň, nemoha ho smrti uchrániti, spolu u
míral. Takovými býti praví Euryala a Nilau
Virgilia v Aeneidě 9, 627. kdež Nilus, vida
Euryala zajata a v nebezpečí smrti posta
vena volá: Na mne vy, já to činil, meč svůj
obratte vy na mne, Ó Rutule, můj klam to
celý, mic tento nepáchal. Obklopujíc tedy jej
vrahové od dále ho tisknou. On se na bez
dušnou druha svého na mrtvolu vrhnuv sám
Jsa probit posléze smrtí zesnul tu pokojnou.
„Rukojemství“ báseň výtečníka národu soused
ného, nám dobře známa jest, v níž se líčí,
že přítel za přítele smrt podstoupiti hodlal,
což o Pythagorovcích vůbec se pravilo. Jiní
kladou tento smysl: Vy jste vsrdcech našich
při smrti 1 při životě, ani při smrti ani zaži
vota vás nezapomenu milovati láskou útulnou;
tak že se mnouumíráte a žijete, an nikda
z lásky a ze srdce mně nevypadáte. Leč pře
dešlý výklad prostější atudy obecnější. Klade
ostatně apoštol slovo umírání napřed, poně
vadž se v neustálých nebezpečenstvích smrti
nalézal 6, 9.

Jiný ještě toho, že věcí těch nepsal k
odsudku, jim důvod přednáší, vzatý z radosti
nad nimi a z honosení se jimi, čímž pře
chází v popis dobrých účinků předešlým li
stem vyvedených. Dí: Mnoho mám důvěry k
vám, mnohou chloudu z vás,naplněn jsem po
těchou, přeplývám radostí ve všeliké útrapě
naší. Chlubiti se někým může člověk, když
o něm velmi dobře smýšlí a všeliké ctnosti
se do něho důvěřuje, a tu Pavel o důvěře
mluví; slovo zadóncle jiného tu značiti dle
souvislosti nemůže a tudy nedobře slovo to
někteří 1 tuto smělost překládají. Ostatně
známo, že důvěra důvěru působí a z důvěry
láska a přítulnost se rodí, jak naopak ne
důvěra a zlá podezřivost nenávist vývádí. Co
dále o své potěše a radosti praví řka: na
plněn jsem potěchou, přeplývám radostí, to
stupňovaně vyjádřuje, a radost větší stupeň
jest než potěcha a přeplývati více znamená
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než naplněn býti. Potěchu a radost míní tu,
které nyní ve všeliké útrapě potřeben jest a
proto v ř. t. se členem mluví zf zuvaxircu,
Tř xaoď ; dí v presentě přeplývám, ješto chce
říci, že mu neustále potěchy a radosti při
bývá v útrapách a sužbách těch velikých.
Tyto útrapy nebyly pak skrovny a vypisuje
je apoštol, aby z toho výsost potěchy se Ko
rintanům ozračila. Nebo %když jsme přišli
do Macedonte, jsou slova jeho, žádného odpo
činku neměla pleť naše, nébrž všehkéjsme sužby
trpěli, vně boje, vnitř strachy. Praví č či také,
hledě k tomu, co byl pravil o své ve Troaděneukojenosti.NenašedveTroaděTitaa sklí
čen jsa všelijak pustil se do Macedonie, z
níž list tento poslal do Korintu. Dí tedy, že
ani v Macedonii ho neopustily nepokoje a
svízely a péče, aneb jak sám dí: žádného
odpočinku neměla pleť naše. Pleť tuto značí
nižší stránku přírody lidské aneb přírodu
lidskou, pokud slaba a chaba jest a, snadno
vlivům vněšným a návalům nepokoje, bázně
a péče podléhá; chaba bývá pleť dle výroku
samého Pána Mt. 26, 41. i když duch hotov
a ochoten jest. Výšeji 2, 12. praví Pavel, že
neměl upokojení v duchu svém; ale tam mlu
ví jenom o vnitrných péčech a starostech,
ješto tuto mluví o vněšných 1 vniterných sví
zelech.

Všeliké sužby jsme trpěli, vece, aneb dle
ř. všelijak jsme trápení či skličování byli, a
tím vůbec projádřuje, co ihned po částech
rozpouští řka: vně boje, vnitř strachy. La
tinské čtení tu splavno jest, an v řeckém
textu zádrhy se nalézají, povstalé ze živosti
a rozčilenosti, jížto se řeč pronáší. Výklad
pravý tu závisí od toho, kam slova vně a
vnitř potabujeme, ku Pavlovi-liž či k církvi.
Mnozí k církvi táhnou slova ta a rozumějí
vněšnými boji boje s nepřátely církve, po
hany a židy, vniternými strachy ale slyší
bázně pro bludaře alichobratry 11, 20. Avšak
lépe jest slova ta o Pavlu bráti, dílem že
slovo strachy vniterný postup značí, dílem
poněvadž Pavel o své pleti mluví. Praví tedy,
že útrapami sklíčen byl odevšad, an vně měl
boje a půtky s tajnými i zjevnými nepřátely,
jenž mu nemálo nesnáze a protivenství za
valovali, vnitř pak t. j. v útrobě své poci
ťoval strachy a bázeň, nejvíce pro samy Ko
rintany, zda totiž předešlým listem se co u
nich pořídilo, zda cizoložník se napravil, v
lásku-li či v nenávist apoštola vzali pro úrup
nější některá místa listu prvnějšího, nebou
rají-liž lichoučitelé to, co Pavel u nich byl
vystavěl atd. Avšak nebyli jsme dlouho v
nesnázi té, nébrž jak vece dále: Který těsí
ponížené, potěšil nás Bůh příchodem Tila. Po
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níženými zde slyší sklíčené, pokořené ; slovo
Bůh později klade, poněvadž důrazna slově
potěšití spoléhá. Příchod Tita a spatření ho
již apoštola radostně dojalo, což přirozeno
jest a zde tím více místo mělo, an péči ná
ramnou měl Pavel o něho a o jeho v Ko
rintě pořízení věcí jemu svěřených; byl Titus
věrný pomocník a spolupracovník Pavlův,
jejž po Timotheovi nejvíce zamiloval, an také
nejvíce pro rozšiření víry se namáhal. Ale
netolilko, praví dále ap., Bůh potěšil mne
příchodem jeho, nébdrž t potěchou, kterouž po
těšen byl z vás, zvěstujíc nám o vaší tužbě,
o vašem pláči, o vaší horlivosti pro mne, tak
že jsem více zradoval se; totiž tím mne po
těšil nad míru, že sám potěchu svou mi zvě
stoval, pojatou z dobrého stavu církve vaší,
z přítulnosti vaší ke mně a z vašeho vůbec
napravení. Titus pojal potěchu v Korintu,
potěcha pak ta a ta radost jeho.se obnovila,
když Pavlovi o ní vypravoval a z Titova při
tom vypravování na Pavla přešla. Splývá tu
apoštolovi potěcha Titova"v Korintu pocítěná
s potěchou při vypravování vzatou a chce
říci, že potěšení Titovo, jímž potěšen byl u
Korinťanů, jeho potěšením jest. Sla pak po
těcha ta Pavlovi ozvláště odtad, že mně vy
pravoval, jak vece dále, o vaší tužbě, totiž
mne u sebe opět uviděti; o vašem pláči nad
tím, že jste zlu v církvi své průchod dali,
že jste mne tak tím zarmoutilia nad to Boha
svrchovaně urazili; o vaší pro mne horlivostí
vypravoval také, t. j. kterak se o mne, 0
čest mou zasazujete, mne proti lichometcům
zastáváte a proti sokům hájíte, mne upoko
jiti, mne poslušní býti hodláte atd. Sličně se
tu nese řeč Pavlova, an. věta třikráte tímže
slovem vaše počíná a trojvětí to bezspoječně
podle sebe se klade, čím nemálo důrazu řeči
roste. Tím vypravováním stalo se, že jsem
se tém více zradoval, t. j. radost má, kterou
jsem již dříve pojal, zrostla více a více. Při
licuje nynější radost svou ku předešlé a ji
zvýšenu býti praví. Méně vhodně smyslíjiní,
že porovnává radost svou se předešlým hořem
svojím, a že chceříci radostjeho nyní mnohem
býti větší, než byl předešlý zármutek jeho ;
proti té spojbě čelí výrok v. 13., kdež dí, že
ve svém potěšení hojněji se zradoval z radosti
Titovy. Ostatně slova Pavlova týkají se větší
části Korinfanů a nechce říci, že by všickni
jednotliví se byli v opravu chválenou oblekli,
Ještě by potřeba bylo ukázati, jaký vzor Pa
vel zde pro předstojce církve ukazuje, kterak
láskou a přítulností lásku svěřenců svojich
získati, kterak život svůj péči jejich až do
podnikání za ně smrti obětovati, kterak po
těchu a radost v Bohu jediném zakládati
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mají. Leč nauky ty jsou na oce, aniž o nich
potřeba podrobněji se rozprostraňovati.

Radost svou nynější v dalejšku víceji
odůvodňuje a vysvětluje, an pokračuje: Ne
bo ačkoli zarmoutil jsem vás v listu, nelituji
toho, a litoval-li jsem toho, vida že list tem,
ač na chvíli jen vás zarmoutil, nyní se ra
duji. Takto nejlépe sluší vázati věty ony a
slova litoval-lt jsem (aneb litoval-li bych,
což na jedno vychodí) vázati s následujícími
a považovati co předvětu, jejíž dověta se
klade slovy (v. 9.) nyní radují se. Méně do
padně jiní slova A litoval-li jsem toho tá
hnou ku předku a slovy v. 9.: Nyní se ra
ďdujinovou větu počínají; tím spůsobem trhá
se logická souvislost a souvztažnost částek
a tudy vazba prvnější předkuje. Dvě věci
praví, jednu, že toho nelituje, druhou, že ač
toho litoval, nyní se z toho raduje, vida, jak
dobré účinky u nich věc ta spůsobila. Lito
val toho, dokud se od Tita nedověděl, co
působil list Korinťanům poslaný ; litoval toho
tehdá, poněvadž vůbec bolestno jest činiti
zármutek tomu, koho miluješ, a poněvadž
se obával, aby snad Korintané ho v nená
vist nevzali a veškera snaha jeho při nich
na zmar nepřišla. Ale jakmile poznal, jaké
výsledky vyšly z listu toho, přestal litovati,
anobrž radoval se. Ale však praví dále:
Nyní se raduji, ne že jste zarmoucení byli,
nébrž že jste se zarmoutili ku pokání; za
rmoutili jste se zajisté podle Boha, abyste vmičemneškodovaliznás.© Nebozármutek,
jenž podle Boha jest, pokání k spáse stálé
působí, světský ale zármutek smrt spůsobuje.
Praví tu Pavel, že radost jeho nešla odtad,
že zarmoutilt se Korinťané; nebo jak poví
dal výše 2, 2. jestli já zarmoutím vás, kdož
jest, jenž by mne obradoval? Nébrž proto
se raduji ze zármutku vašeho, vece, že jste
zarmoutili se ku pokání, těším se z plodu
zármutku vašeho, že jste se na pokání a na
opravu dali. Že ale zármutek tak spasite
dlen byl, šlo odtad, poněvadž zármutek váš
podle Boha byl, t.j. z lásky k Bohu a z
bázně Boží pocházel; slovo podlé značí pro
hlídání a následování a chce říci apoštol,
že ve svém zármutku k Bohu prohlédali a
dle jeho vůle se říditi ustanovili. Ten pak
při tom spůsobu zármutku docílen byl zá
měr, abyste, jak dále praví, v ničem neško
dovali z nás; v mčem, t.j. v žádném ohledu,
nikterak, žádnou měrou, ani lahodnějším, ani
příkřejším tím naším postupem. Skodou roz
umí očividně škodu na spáse duše, jak o tom
výše dotčeno.

Považuje Pavel, že Bůh tak řídil věci,
že strohý list jeho prvý jim k spáse přispěl.

Svatý Pavel,
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Má učitel a otec k užitku učňů a dětí hle
děti a ovšem všelijak se vystříhati, aby
ujmy na duchovním životě nevzali. Ostatně
ve slově neškodovali jest podsázka či litota,
an se méně pronáší než se vyjádřiti chce;
jak Sap. 1, 11. se praví: Vystříhejte se re
přání, jenžníc neprospévá, t. j. prevelmi škodí.
Tak apoštol vece, že z něho neškodovali,
t. j. že velikého užitku a prospěchu došli,
an ovšem jenom spásu jejich při dotčeném
jednání svém obmýšlel. Tak se jim zamlou
vá, tak se k nim toulí, tak se k nim s lá
skou schyluje, tak jim mysl svou otvírá. A
ještě užitek ten všeobecnými větami vysvě
tluje a potvrzuje, božský a světský zármu
tek proti sobé stavě. Nebo, dí dále, zármu
tek božský pokání k spáse stálé působí, svět
ský ale zármutek smrt spůsobuje. R. t. místo
stálé čte nelitovatedlný, neželný , jehož líto a
žel býti není potřebí. Nebo nikdo nebude
litovati plodu zármutku, když tento vypůso
bil pokání a tudy spásu lidskou. Slovo stálé
může se buď se slovem pokání, buď se slo
vem spása vázati, tak v lat. i řeck. textě
také; a nejedna jest v tom mysl interpretů,
aniž snadna jest tu rozhoda. Přece ale zdá
se prostější a přímější vazbou býti, vážeme-li
slovo stálé se slovem spása a smysl jest, že
působí stálou, pevnou, nezvratnou spásu.
Dvojí zármutek se tu od apoštola klade, bo
žný a světský. Božský či podle Boha zármu
tek pochází z lásky k Bohu a ze Žalosti, že
jsme ho hříchem urazili; o tom zármutku
dí apoštol, že působí u člověka pokání, pro
měnu smýšlení a opravu života a konečný
následek a výsledek toho jest stálá, nevrátká
spása. Zármutek světský či pleťský jest, jaký
světem vládne a ve světě se nalezá; jest ge
nitiv povahy. Pochází zármutek ten z ne
mírného přilnutí k věcem světa, pro ztrátu
věcí časných, pro svízely a bídy života. Sv.
Aug. C. D. 21, 26, 2. praví, že co člověk
neměl bez kochavé lásky, bez palčivé bole
sti ztrátu toho netrpí. Takový zármutek, dí
Pavel dále, spůsobuje smrť — slyš to 0 smrti
věčné, jak již viděti z protikladu spásy stálé:
zármutek světský zajisté působí rozpačitost;
rozhořčenost, zahořklost, zarytost, zoufalost,
a ovšem tedy smrt věčnou vypůsobuje. Ně
kteří vykladatelé také vykládají o zlých pro
tělo ze zármutku následcích, an tělu sílu
odjímá a neduhy přináší, při tom se vola
jíce ke slovům písma Ecel. 30, 25., že mnoho
lidí utrápil a usmrtil zármutek a Prov. 17,
22. Duch smutný vysušuje kosti. Ale ktomu
nyní Pavel neprohlídá, jak jsme již z pro
tivy spásy dovodili výšeji. Ostatně v ř. t
na místě prvém stojí čoyzčeroupůsobí, na
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druhém xerepyálčeru spůsobuje, což větší dů
raz má. AR.1, 27

Nyní to, což pravil povšechně 0 pokání,
obrací na Korinťany. Viděti, že pokáním
takovéto pokání rozuměl, jenž zahrnuje v
sobě skroušenost, lítost, opravu Života a
skutky kajicné, jimiž se za předešlé zlo ná
hrada děje. Spatřuje se to jasně z toho, co
dále praví: Nebo, aj to samo podle Boha
zarmoucení vaše, kterakou ve vás působí pe
člivost, ano obranu, ano nevoli, ano bázeň,
ano tužbu, ano horlivost, ano pokutování, vše
lijak jste se dokázali bezvinnými v té zále
žitosti. "Tím dokazuje, jak velmi prospěšna
byla jejich zarmoucenost, an takové ovoce
přinesla, jaké tuto vyčítá. Působila pečlivost
napraviti pohoršení u vás zaběhlé, s Pavlem
smířiti se, liknavost a váhavost v dobru o
praviti. Ano, dí dále několikráte, a vezdy
přičiňuje nový plod božského zármutku je
jich, vezdy nové stupňování uváděje. Obranu,
t. j. omluvu, an každý osvědčovalnebýti rád
nepořádku a úrazu vůbec zašlému. Ano ne
voli a mrzutost, že ta hanebnost mohla u
vás provésti se; ano bázeň, abych s metlou
nepřišel I. Cor. 4, 21. a Bůh aby s trestem
nepřikročil; ano tužbu mne viděti a mezi
sebou míti a všelijak se mi zavděčiti; ano
horlivost takových pohoršení dále netrpěti a
mne všelijak proti sokům zastávati; ano po
kutováné, pokutu, pro zločin onen na pacha
tele uvalenou, jížto jej z církve vyloučili.
Sedmero plodů klade, z nichž posledních
šestero se tak mezi sebou povahuje, že dvě
omluta a nevole hledí k obci Korintské, dá
zeň a tužba k apoštolu, horlivost a pokuta ku
přečinci. Vidí se dle mravoukův v sedmeru
tomto sedmero stupňů či plodů kajicnosti, a
patrno, že pokání spojeno musí býti se zadost
učiněním či s odčiněním; a tudy sněm Trid.
14, 8. velí, aby se při sv. zpovědi prohlídalo
netoliko k opravě života budoucího, nébrž i k
potrestání skutku spáchaného. Dokavad vědo
mí svatosti Boží a šeredy hříchu srdci lid
skými mocněji hýbalo, také pokání velepří
sné sobě lidé sami ukládali, ač i církev v
v tom také o mnoho než nyní přísněji se
měla. Sv. Jan Klimakus vypravuje, že v
domě kajicnosti spatřil lidi, Co po celou noc
stáli, bdějíce, pokoje si nedávajíce a sobě
neustále porokujíce; jiní na modlitbách s
uvázanými na zádech rukami niceli klečíce
a se nehodnými na nebe pohlédati vyznáva
jíce; jiní v popele seděli, jiní hruď svou ne
ustále rukama ubíjeli; jiní za největšího ve
dra v poledne se na úpaly slunečné vysta
vovali atd. Viděl je, praví, a blaženějšími
je býti soudil, nežli jsou lidé, jenž nikdá
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nehřešili. O svatých a světicech Božích se
v životě jejich vypravují skutky kajicnosti
za nepatrné přestupky, jak na př. sv. Jero
nym o sv. Pavle, jenž v nemoci na tvrdé
zemi lehala, neustále se jen modlila a slza
mi lože svoje skrápěla. Leč abychom neza
bíhali na zábřehy, chceme jenom ještě zna
menati, že od mravoučitelů se vhodně slova
apoštolova obracují ku pokání vůbec. Za
rmutek býti má v srdci pro spáchání hříchu:
pečltv má býti hříšník se hříchů varovati;
má se drániti všem nástrahám a úkladům k
zlému, nevoli?míti nad svými má náruživost
mi dosud nepřemoženými; bázeň Boha ura
ziti má jej všady provázeti; po Bohu má
všady a vezdy tužby nésti; má ve všem do
bru horliv býti, má pokutám za hřích se pod
robovati a zlo dobrem odčiniti.

Již ale dlužno k slovům dalejším apo
štola se vrátiti, jenž vyčítav sedmero blaže
ných účinkův božského smutku dokládá: vše
lijak jste dokázali se nevinnými býti v tézů
ležitosti, v každém ohledu jste nevinnost svou
osvědčili v záležitosti člověka pohoršlivého,
že jste se v ní nijak nepřiúčČastnili. Opro
sťuje je apoštol od kladného účastenství ve
zločinu; že při něm shovívali více poněkud
než slušelo, o tom nyní mluviti nehodlá, an
k lepším jenom jich stránkám přihlíží. Vece
záležitosti nocyuat neurčitě, nechtěje o věci
mrzuté místněji a jasněji se pronášeti.

Ale přece apoštol psal v listu přede
šlém o té záležitosti, aniž smlčel věci té;
i bylo ovšem potřebí toho tuto dotknouti a
vyrovnati ten odpor, jenž mezi omluvnými
těmito slovy a mezi příkrou domluvou onoho
listu I. Cor. 5, 6. zacházeti se zdá. Proto
praví dále: Tedy ačkoli jsempsal vám, ne
pro ukřivditele ant pro ukřivděncejsem psal,
nébrž pro objevení pečlivosti naší, kterou má
me pro vás před Bohem. Popírá Pavel spů
sobem nejednou v písmě užitým, že by byl
psal list pro dotčené dvě osoby. Nechce on
zhola a naprosto říci, že by při psaní svém
byl žádného na ně zřetele neměl, nébrž že
zřetel ten nebyl prvý a jediný, a že mu pře
devším šlo o napravení mravův a stavu cír
kve. Nepsal jsem, dí, z nějaké pleťské ná
klonnosti neb odvrácenosti a nenávisti k o
sobám, nébrž jediná pěče má šla o spasení
církve. Ukřivditel jest ten cizoložník, jenž
s macochou krvosmilství spáchal, ukřívděnec
jest otec jeho, jemužto se zločinem tím bez
práví stalo. A to jest výklad obecný a je
dině pravý, aniž ti dobře vidí, kteří ukři
vděncem buď Pavla buď Korinťany rozumějí,
za to majíce, že otec smilníkajiž mrtev byl;
ani také ti nějakého základu mají, kterým
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se zdá, že apoštol se táhne k listu ztrace
nému, mezi prvním nynějším a druhým tímto
poslanému. Místo pro objevení pečlivostí naší
pro vás čtou BCDE atd. pro objevení pečli
vosti vaší pro nás, t. j. proto jsem psal, aby
se horlivé vaše pro mne účastenství světle
vyjevilo. Ale text Vulgaty jest obyčejnější
a lépe se hodí k souvislosti, ač právě proto
někteří kritikové jej zamítají. Přidává před
Bohem, čímž upřímost a neošemetnost slov
svých osvědčuje 4, 2.; patří slova taku pře
dešlým a nesličně je někteří k následujícím
táhnou.

Ješto ale neměl jiného úmyslu při svém
listu, než aby se oprava stala v Korintu a
nyní úmyslu svého dostihl, tedy mohl dále
říci: Protož potěšení jsme, an jste se napra
vili a naše péče o vás bez úspěchu nebyla.
Potěchu tu pak o mnoho zvýšuje radost Ti
tova, či jak doslovně vece: V potěše pak
své hojněji o mnoho zradovalí jsme se z ra
dosti Titovy. Místo v potěše může se čísti
ku potěše, an předložky ez“ o přidání věci k
jiné věci se užívá; leč tím smysl se nemění.
Vezdy smysl ostává, že radostí Titovou zvý
Šila a zvětšila se radost apoštolova a Sice
proto, jak ihned vysvětluje, že okřál duch

jeho ode všech vás; duch jeho nepokojen a
neukojen byl a on se nemálo obával, že za
příčinou zdánlivé v listu ode mne vámuči
něné urážky jím pohrdnete a tudy bázní
chřadnul. Ale vy jste osvěžili, očavili, okře
pili, občerstvili jej ochotně a laskavě ho při
javše a s větší nežli se nadál náklonností
se mu propůjčivše. Dle jíného, průvodněj
šího čtení jinak se rozděluje text, totiž slo
va v potěše své táhnou se ku předešlé větě
v ten spůsob: Protož potěšení jsme v potěše
své, a nová věta počíná slovy: hojněji pak
o mnoho zradovalí jsme se atd. Leč tím se
nemění smysl, jak na ocejest; přednost ale
má čtení první. Tak se Pavel Korinťanům
zamlouvá a jim téměř díky vzdává, že o
svou věčnou spásu zasadili se, a že tudy
tak vlídně Tita přijali. Ale i to patřilo ku
potěšení Pavlovu, že chvála, kterou o Ko
rinfanech přinesl Titovi, jej k nim vysílaje,
od něho pravdivou býti shledána byla. Dí
o tom: A chlubil-l? jsem se v čem před ním
vámi, že totiž se mu ovšem propůjčíte, an
mne co otce svého ctíte, nebyl jsem zahan
ben, což by se bylo stalo, kdyby vás byl v
jiné povaze zastihl a nekolnými býti shle
dal. Místněji to vysvětluje: Nebrž jakož
jsme vám všecko v pravdě mluvili, tak 1
chlouba naše před Titem zpravdila se, an
toho sám skutkem zkusil a pravdou býti
poznal, co jsme k vaší chloubě pověděli k
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němu. Při slově všecko táhne se Pavel k
tomu, co výše 1, 17. o pravdivosti a upří
mnosti své pronesl, a osoby i věci výslovně
klade, an dí všecko, an dí vám a napotom
dí k Titovi či před Titem. (Co dí: stala se
pravdou, zpravdila se, značí toli, co pra
vdou se býti vyjevila. Bíledně ku pomlu
vačům svým hledí při těch výpovéděch
svojich.

Ta pak událost, že se všechno tak dle
vůle Pavlovy s Titem u Korinťanů povedlo,
nemohla se nepotkati ještě nad to s jiným
radostným u Tita výsledkem, jejžto klade
ihned, an dí: A útroba jeho hojněji se k vám
kloní, an se rozpomíná na všechněch vás po
slušenství, kterak jste s bázní a s třesotem
přijali ho. Poslušní byli všeho, co Pavel na
nich žádal, a přede vším ctnosti té dokázali
vyloučením cizoložníka. Dí, že s bázní, s
třesotem, netoliko s úctou, přijali Tita a vy
stihuje tím horlivost, jenžto se bojí nedosti
povinnostem svojim učiniti; přijali Tita co
otce, ano Co pána, an přišel ve jménu Páně.
Tu se spatřuje moc duchovné vlády, vece
sv. Zlatoúst, kteráž o toli jest vznešenější
nad vládou světskou, jak nebesa vynikají
nad zemi, ješto ne k tělu, nébrž k duši ne
smrtné a k věčné její spáse prohlédá. Pro
takovouto Korinfanů poslušnost útroba jeho,
t. j. srdce jeho, jenž k vám již dřívěji přede
příštím k vám hořelo láskou, mnohem více
se rozháralo.

To dopověděv zavírá živě beze spojky
závěrečné: Raduji se, že všelijak dobré mysli
jsem ve vás. Správně se vykládají ta slova
v ten spůsob, jakoby Pavel pravil, že Tra
dost jeho jde mu z nich, poněvadž se na
ně spoléhati a od nich všeho dobra se na
dáti a tudy se jimi všady chlubiti může.
Dle výkladu toho slova ve vás vytýkají, že
dobrá mysl jeho na nich závisí, ano v nich
bytuje a vězí. Jiný výklad méně vhodný
vykládá slova ev vu? v ten spůsob, jakoby
Pavel pravil, že radost jeho jde odtud, že
toli důvěry u nich Či mezí nimi došel, aby
svobodně s nimi mluviti a jim se otvírati
mohl, již napomínaje, již haně, již chvále,
již vzbuzuje, již prose. Prvnější výklad
předčí; Pavel sobě spolu klestí cestu ku
pojednání o almužně, k němuž nyní přl
stoupá, prvou hlavitou částku listu svého
skončiv. Svatí Otcové rozprostraňují se 0
ctnostech, jakéž tu Pavel na sobě projá
dřuje a všem představencům církve k ná
sledování je vystavují. Neěvezdy možno li
bě a umíleně se ke svěřencům míti, po
třeba druhdy káže strozeji si vésti. Ale

29"
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vezdy musí předstojce církve jediná láska
a horlivost o spásu bližních vésti, aniž se

II. Korint. VIII, I—I5. O hojném almužen udělování.

má dáti uvlékati nějakou zlovášní, aby se
na př. na někom vychladil.

Hlava VIII

Napomíná k hojnému almužen udělování pří
kladem Macedonů a příkladem Kresta
Pána v. 1—9.; uvádí nápotom důvod
z vlastní jejich ochoty v. 10. a odtud,
že almužnou se rovnost nějaká uvádí v.
11—15. Posléze poroučí jim Tita a jiné,

ježto k nim pro sbírání almužny posílá
16—24.

1. Oznamujeme pak vám, bratří,
milost Boží, jenž dána jest v církvech
Macedonských, 2. že ve mnohé zkušbě
útrapy přehojna radost jejich byla a
přehluboká chudoba jejich oplývala k
bohatství prostoty jejich, 3. ješto po
dle možnosti, svědčím, a nad možnost
ochotnými byli, 4. se mnohou přímlu
vou prosíce nás 0 milost a účastenství
ve službě, jenž se děje na svaté. 5.
A ne jakož jsme se nadáli, nébrž sami
sebe dali nejprvé Pánu, potom nám
skrze vůli Boží, 6. tak že jsme popro
sili Tita, aby, jakož počal, tak 1 doko
nal mezi vámi také milost tuto. (7.
Avšak jakož všelijak oplýváte vírou i
mluvou i vědou a všelikou snahou, nad
to i láskou svou k nám, nechať i tou
milostí oplýváte. 8. Nepravím toho jako
příkazem, nébrž jiných snaženstvím i
vaší lásky přesnotu zkoušeje. 9. Znáte
zajisté milost Pána našeho Jesu Krista,
že pro vás ochudil se bohat jsa, aby
ste jeho chudobou vy zbohatli. 10. A
radu v tom dávám, nebo to vám pro
spěšno jest, ješto jste nejenom činiti,
nébrž i chtíti dříve počali od lonska,
11. nyní pak i skutkem vykonejte, aby
jakož ochotna jest vůle chtíti, tak 1
byla vykonati podle toho, co máte. 12,
Nebo vůle-li ochotna jest, podle toho,
co má, příjemna jest, ne podle toho,
čeho nemá. 13, Nebo, ne aby jiným
byla úleva, vám pak svízel, nébrž po
rovnosti: 14, v nynější době váš obih

jejich nedostatku vyhověj, aby i jejich
obih vašemu nedostatku vyhověl, aby
nastala rovnota, jakož psáno jest: 15.
Kdo mnoho (měl), neomnožel, a kdo
málo, neomálel.

Tuto počíná druhá částka listu, v nížto
apoštol jedná o sbírce pro křesťany v Pale
stýně a přede všemi v Jerusalémě ochudlé.
Příčina té ochudlosti byla dílem vlastníjejich
štědrost, kterou se byli ve prospěch chudiny
vylili; dílem hlad povstalý za Klaudia, 0
němž Agabus prorokoval Act. 11, 28., dílem
a nejvíce pronásledování od Zidů,od nichž
křesťanům tamnějším bylo snášeti rozchvá
tání časných dober, což milerádi pro Krista
podnikali Hebr. 10, 34. Láska křesťanská
vymáhala, aby pomocí se přispělo takovýmto
ochudicům a při Jerusalémanech přišla i ta
příčina, že církev ta byla církví prvotnou a
matičnou ; a tudy vidíme, že záhy se konaly
pro ně sbírky a Pavel se v tom nad jiné
účinlivým prokazoval, s radostí na se úkol
sbírati almužnu tu přijav Act. 11, 28.
Gal. 2, 10. Již v předešlém prvním listu16,
1—4. o sbírkách těch dotekl, ale tam učinil
to z krátka toliko. Nyní ale vidělo se mu
již více na věc doléhati a ji ku pomyslnému
a žádoucímu konci přivésti. Tudy poznáváme
v listu našem tu jeho v díle tom horlivost.
Přímluva jeho ku Korinfanům velevhodně se
tu od něho klade po učiněných jich v pře
dešlé kap. pochvalách, k čemuž i závěrka ta
předešlé hlavy převýborně sloužila. Vele
moudře v tom od příkladu Macedoňanůvpo
číná, aby tím spíše Korinťany k hojné sbírce
zochotnil. Dí: Oznamujeme pak vám, bratří,
milost Boží, která dána jest v církvech Mu

| cedonských, že ve mnohé zkušbě útrapy pře
hojna jejich radost byla, a žepřehluboká chu
dobajejich oplynula k bohatstvěprostoty jejich.
Můlostí Boží nejedni tuto zpřímaslyší almužnu
či štědrotu, kterou církve Macedonskése vy
značily, mnějíce, že se příčina klade místo
účinku; ti napotom slovo molost ve stejném
významu berou v násl. v. 4. 6.7. 19.a praví,
že slovo zoť Oeoť Boži se přidává k ozna
čení pramene, odkad štědrota vytryskuje a
k označení velikosti a hojnosti, jak na př.
slovou hory horami Božími t. j. vysokými,



W. Korint. VIII, 1—15,

Avšak ješiten jest výklad ten a vadí muprávě
ten genitiv zoĎ Je0ť, an písmo slovem mi
lost Boží nikde almužny nejmenuje. Lépejiní
ostávají při vrodilém významu slov oněch a
vykládají o milosti Boží, kteroužto Bůh v
cirkvech macedonských působil, takovou ště
drotu a sdílnost v srdcích jejich vzbudiv a
roznítiv 9, 14. Jakož zajisté všickni dobří
úmyslové nepocházejí ze samočinnosti lidské,
nébrž v milosti Boží počátek mají, tak i sama
ta štědrota, kteroužto se Macedoňané roz
hojnili, v milosti Boží zakládá se. Níže 1,6.
7. klade slovo milost yaors bez přidání slova
deoĎ Boží.

Nemluví tedy Pavel o milosti, kteréžby
se jemu bylo dostalo, nébrž která dána jest
křesťanům v církvech macedonských a jenž
v nich dobrotivost a laskavost působila k
ochotnému se almužnami církvi Jerusalémské
propůjčování.

Apoštol sám to místněji vysvětluje, an
dí: že totiž ve mnohé zkušbě útrapy přehojna
jejich radost byla, a že přehluboká chudoba
jejich oplynula k bohatstvíprostoty jejich. Jsou
dvě obdobné věty: v první opisuje původ,
ve druhé skutek sám co účinek z onoho po
šlý. V ř. t. jest jednosvitná věta s dvěma
podmětoma a společným oběma jima časo
slovem čzepiooevceV ten spůsob: Zeve mnohé
zkušbě útrapy přehojnost radosti jejich a jich
hluboká chudoba oplynula Kkbohatosti prostoty
jejich. V t. ř. se poutá stejnoznačnými slovy
meoiooelu, čmeplocevosoplynulost a oplynula.V
první větě praví: Ve mnohé zkušbě útrapy
byla přehojna jejich radost, či jak vlastně adoslovněstojídlečtenívulgáty:© Vemnohé
zkušbě útrapy oplynulost jejich radostí byla,
t. j. ačkoliv mnohou útrapou zkoušení byli,
přece radostí oplývali, podle slov Rom. 5,
3. Chlubíme se souženémi, vědouce, že soužení
trpělivost působě, trpělivost zkušbu. Oni, vece
Zlatoúst, nebyli jedině souženi, nébrž taková
jejich útrapa byla, že skrze trpělivost zku
šeni a osvědčení byli, an soužení netoliko
zármutku jim nepřineslo, nébrž právě opak
toho, totiž radost jim spůsobilo. Rozumí se
radost, která jest výplod Ducha sv. Gal. 5,
22., která člověka nade všeliké svízely po
zdvihuje a jej ke sdílnosti a štědrotě ochot
ným činí. O svízelech, ježto Macedoňané pro
křesťanskou víru od Židů a pohanů trpěli,
dotýká poněkud Lukáš Act. 16, 25.; 17, 5.
a Pavel 1. Thess. 2, 14. a 1. Thess. 1, 6.
dí, že Soluňané přijali slova Páně vemnohém
soužení s radostí Ducha sv. Což dle listu
apoštolova k Soluňanům před několika lety
utrpěli, to posaváde snášeti museli ještě, jak
v listu našem apoštol klade. Ze svízelů těch
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a těch útrap povstala také kromě příčin ji
ných nad to nadešlých chudoba; a chudoba
ta pronásledováními všelijak vzrostěna ve
liké hloubě dostihla. Avšak proto se neumen
šovala jejich láska, anobrž štědrota jejich
přesažitou se býti ukázala, či jak vece apo
štol: přehluboká chudoba jejich přeplynula k
bohatství prostoty jejich, t. j. při veliké chu
době svojí osvědčili plně a hojně,jak bohata
jest sprostota jejich. Sličnědí: hlubokáapře
plynula nějakou protivou; slovy k dohatstvé
sprostnoty udává výsledek vyšlý z přeplývání
toho a smysl jest: sprostná mysljejich přese
všelikou chudobu mnohými almužnami se bohatoubýtiprokázala.© Frostotajestpřímost
mysli, jenž jedině k tomu prohlédá, k čemu
se při dobrých skutcích a, jak tuto, při almuž
nách prohlédati má, totiž aby chudému se
pomohlo a Bohu čest se dala. Kdo jiné o
hledy při tom má, ten od sprostnoty odstu
puje a ovšem se zásluhy skutku svého zba
vuje. Rom. 12, 8. Vidí se nejedněm inter
pretům, že slovem «úzAóznssprostnota jak tu
tak 1 9, 11. 13. se přímo almužna znamená;
leč výklad předešlý lépe ku přirodilému vý
znamu slova dopadá ; ovšem ale pojem pro
stoty poněkud přechází do pojmu dobrosrdeč
nosti a dobrodějnosti. To právě zázračná věc
jest, když návalem svízelů člověk se v ra
dosti a štědrosti zmáhá a tu se čirost lásky
Boží a výsost člověcké mysli spatřuje. O
statně viz o prostnotě Mt. 6, 22. nn.

Pochválil apoštol Macedoňany pro ště
drotu ; teď již vede také důkaz toho a do
vodí, jak bohatě sprostná mysl jejich přeply
nula a v almužnu se vylila, řka: Ješto podle
možnosti, svědčím, ano nad možnost ochotným?
byli, se mnohou přímluvou prosíce nás o milost
a účastenství ve službě, jenž se děje na svaté.
Takto vulgáta upravuje a uplavuje textřecký
přičiňujíc slovo byli, fuerunť ku první větě;
jiní dle textu řeck. jinakou vazbu stanoví,
ještě slova následujícího verše k složité větě
vázajíce; leč tím se nemění smysl a tudy
lépe a snáze ostati pří vazbě vulgáty. Smysl
jest zřejmý. O třech věcech mluví apoštol;
nejprvé že dali Macedoňané podle své mož
nosti, ano nad možnost svou, druhé že dobro
volně dali a za třetí že dali s prosbou, aby
v podporování prvocírkve účast bráti mohli.
Dali naď možnost svoji, nad to více, než by
se člověk nadál, stav mohovitosti jejich znaje.
Dali ochotně či jak řecké slovo vlastně zní,
dobrovolně, o své ujmě, nebyvše k tomu od
jinud napomínání, dali z pouhé lásky; slovo
to vylučuje lidskou radu, lidské domlouvání
a nucení, ale ovšem nevylučuje božské mi
losti. Nad to se mnohou přímluvou prosili 0
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milost a účastenstvé ve službě pro svaté, t. j.
prosili velice, aby se jim dostalo přiúčastniti
se ku posluhování svatým, t. j. ve sbírce a
dávání almužen pro křesťany. Nedali se od
nás prositi, nébrž sami prosili a v tom vi
děli milost sobě prokázanou,že se almužnami
křesťanům štědře a hojně propůjčiti směli.
Milost a účastenství, jest to hendiada, jak
zvou ten slohový vid či tu slohovou figuru
a značí milost účastnosti, aneb milost, totiž
účastenství v dávání almužny. Svaté,t. j. kře
stany přidává, ač by se věta bez toho slova
obejíti mohla, aby vytknul, proč právě byli
S prosbou se naň obrátili.

V tom, co pověděl apoštol, již dosti bylo
chvály pro Macedoňany ; ale ještě dále praví
o nich: A ne jak jsme se nadáli, nébrž
sami sebe dali nejprvé Pánu, potom nám skrze
vůli Boží, tak že jsme prosili Tita, aby jakož
počal, tak i dokonal mezi vámi také milosttuto.
Praví: a ne jak jsme se nadáli, t. j. ne tak
učinili, jak jsme očekávali,nébrž ovšem mimo
všeliké nadání naše hojněji a štědřeji se al
mužnami propůjčili, an jsme my na jejich
stav bídný hledíce nemnoho očekávali. Ano
tak veliká byla v tom sdílnost jejich, že sami
sebe dali nejprvé Fánu, potom nám skrzevůh
Boží, t. j. nejprvé se prozřetelnosti Boží po
ručili, všechen statek svůj ve službu Páně
rádi oddávajíce, ješto uštědřenímtím samému
Kristu sloužiti právem se domněli. Ale ne
toliko Fánu se poručili, nébrž 1 nám se ode
vzdali, kteří jsme totiž při tom díle službu
Páně vykonávali, sbírku onu řídíce a spra
vujíce. Vulgáta čte potom slovce, jehož v řŤ.
t. není; nechce dle času Pavel obojí odevzdání
od sebe různiti a děliti, jakoby předcházelo
poručení se Pánu a odevzdání se do vůle
apoštola následovalo, nébrž dělí obojí dle
váhy a chce říci, že především a nejvíce se
odevzdali Pánu. Odevzdali se paki apoštolu,
aby totiž dle vůle své statkem jejich vládl
a z něho takměř toli, koli se muzalíbilo, ja
kožto almužnu odňal. Jest to svrchovaný stu
peň dobročinnosti a obětavosti, když člověk
netoliko statek, nébrž sám sebe obětuje, aby
jiným pomoženo bylo. Ještě dokládá skrze
vůli Boží; nedí podle vůle Boží, jakoby smysl
byl, že dávajíce almužnu přesvědčení byli
plniti vůli Boží, aniž také jest smysl, že Ma
cedoňané prosili, abychom S jich statkem dle
vůle Boží naložili, nébrž dí skrze vůli Boží
a vytýká původ, odkadjejich dobrodějnost vy
šla, že totiž Bůh na ně působil, tak že se
docela odevzdali vůli také těch, kterýmžsvě
řeno bylo almužnu vésti a říditi. (Ostatně
slova ta skrze vůli Boží na celou větu sepo
tahují a netoliko čelí ke slovu nám se od
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dal, ač ovšem i k těm se vázajíce, ješto vůle
Boží jest, aby křesťané poslů Božích a sluhův
od něho poslaných poslušni byli. Toto pak
takové daření se díla a ten takový jeho ú
spěch mne přiměl k tomu, vece dále apoštol,
že jsem prosil Tita,aby jakož počal, taki do
konal ve vás milost tuto. Prošení Tita jest
výsledek dobrého úspěchu sbírky, aniž ti v
právu jsou, kteří místo tak že jsme prosili
Tita překládají: abychom prosili Tita, prosbu
k Titovi co účel vůle Boží vystavujíce a
slovce eig ro telicky a záměrně berouce. Prosba
Pavlova pak byla, aby Titus dokonal a do
vršil dílo almužny, či Jak je apoštol tu jme
nuje, také milost tuto. Měl on mnohé věci
mezi vámi vyříditi, a mezi těmi snahami pro
sil jsem, aby také sbírku onu dokonal. Jme
nuje sbírku milostí vůbec a nedí milostí Boží
a tudy proto ji tak jmenuje, že jest skuteč
ně milostné dílo či skutek lásky a dobroty.
Dí: jař počal, tak aby dokonal; započal bez
mála při svém v Korintě pobytu, adokonati
měl při novém k nim příchodu.

Dříve nežli přistoupíme k dálejšímu vý
kladu, nabádají nás vykladatelé ohlédnouti
se ještě jednou na sličný příklad štědrosti a
dobročinnosti Macedoňanů a v nich uzírati
vzor, dle něhož se i my Spravovati máme;
ale vidíme v nich také běh světa. Dali oni
almužnu, oloupeni byvšeo mnohoučást statku
a tudy ochudše; tak i nyní chudý lid více
jest ochoten ku podpořejiných chudších, nežli
ochotni jsou boháči. V útrapách svojich oni
poznali potěchu víry svaté, k níž obrátili se
a poklady ty nebeské nade všechno bohat
ství ceníce vylili se štědře v almužně svojí,
tak že i nad možnost svou dali a tak svrcho
vaný stupeň lásky zpravdili a uskutečnili. Při
tom pozorovati, že almužnu dali cizincům a
to ještě těm, kteří byli nepřátelé Pavla, za
milovaného apoštola a otce jejich, a že po
hnutkou jejich k tomu byla vůle Boží, ne
však nějaká marnivost adychtivost pochvaly.
Dali se napřed Bohu, potom apoštolovi. To
jest pravý pořádek, jehož sluší následovati.
Dávati srdce Bohu, čas a práci svou církvi,
dobra svá chudým, to jest právě apoštolské
rozdělení.

Takové krásné svědectví apoštol o Ma
cedoňanech Korinťanům předloživ nyní jich
napomínati se jme, aby dle nich v té věci
pokračovali. Dí: Avšak jakož všelijak oplý
váte vírou t mluvou %vědou 1všelikou snahou,
nad to V láskou svou k nám, nechať i tou mi
losté oplýváte. Praví: Avšak jakož všelijak
oplýváte vírou t mluvou. Počíná své napo
mínání slovem avšak přerývaje chvalořeč o
Macedoňanech a naskýtaje, žejiž dosti byl
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o tom promluvil; počíná pak chválou Korin
ťanů, aby tím spíše naklonil srdce jejich pro
svou žádost a oni takměř ze mnoha ctností
svojich také ctnosti štědroty se vyučili.
Všelijak dí, t. j. ve všech okolnostech; ne
může se přeložiti ve všech věcech, v ten spů
sob, že by slovo čr zavzé in omnibus zna
čilo všeobecnost, pode kterou by se ctnosti
následující víra atd. podřadovaly; patrno to
z toho, poněvadž předložka sv se neopakuje.
Všelijak oplýváte vírou vece, t. j. vynikáte
silou, vroucnotou a působností víry v Krista;
vynikáte mluvou čili řečí t. j. výmluvností,
spůsobilostí ve mluvení a projadřování toho,
co člověk cítí, myslí a žádá ; vynikáte vědou
či poznáním všeho tajemství víry co pod
mínkou a podkladem všeliké výmluvnosti. O
obojím tom pravil již 1. Cor. 1, 5., že obo
hatli v každém slově či každé řeči a každém
poznání, tak že nemají v žádné milosti nedostatku.© ChváliliKlementR.1.Cor.1.na
Korinťanech dokonalou a nezvratnou vědu.
Viz 1. Cor. 1, 5. místněji o tom, kdež sei
praví, že řečí Či slovem se rozumějí vněšné,
poznáním či gnosou vniterní ducha darové.
Vynikáte a oplýváte, dí dále, snažností, při
činlivostí, podnikavostí pro všecko co dobro,
šlechetno jest a bohulibo. Nad to vynikáte i
láskou k nám; nejedni totiž z Korinfťanůsr
dečnou láskou se ku Pavlovi přivinovali, a
jestli Pavel toužil pro nelaskavost Korinfanů
k němu 6, 12., tedy měl před očima ty lidi,
kteřížto jemu méně přáli, po lichoučitelech
pocházejíce. Zvláštní konstrukce ukazuje se
v textu řeck. při slovech ldsky vaší k nám
zí dE úuoy dv uv dyány, což by vlastně při
šlo přeložiti láskou, jenž od vás či z vásby
tuje v nás. Pavel si představuje, že láska ta
vychází z útroby Korinťanů a sídlo své si
obírá v milování Korinťanů, tak že on po
ciťoval lásku z Korinfanů vyšlou ve svém
srdci. I dokládá: jak vynikají ctnostmi do
tčenými, abyste % tou milostí oplývali; tak
mluví obhovorem či opisem imperativu, mír
něji a lahodněji počínaje sobě. Milosté zove
blahočinnost, a poněvadž klade i tou milostí,
patrno jest, že také předešlé ctnosti co vý
plynky milosti Boží považuje. Ač ale vlídně
a krotce mluví a obhovorně, přece se obává,
aby mu toho nebrali na zlou stranu, jakoby
jim kázati a veleti chtěl a tudy přidává: Ne
pravím toho příkazovně, nébrž jiných snažen
stvém 1 vaší lásky přesnotu zkoušeje. VÍsice,
že co apoštol má velikou moc ode Pána,ale
nechce jí užívati v této příčině a činí, jak v
listu ku Filémonovi 8. v. píše, že majeprávo
rozkázati,což náleží, raději prosím. Nepotýkají
se slova ta se slovy 1. Cor. 16, 1., kdež dí,
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že zařídil mezi Galaty sbírku a velí, aby i
oni tak učinili; nebo na d. m. se táhne
ke spůsobu, jakým másbírka ta zařízenabýti.
Nevelí on, nédrž jiných či cizích snaženstvém
jejich lásku zkouší, zda přesna jest a Čira;
nebo o úspěchu, s jakým se příklad Mace
donův u nich potká, prokáže se, zda jejich
láska přesna, prava a skutečna jestčili není.
Nebo láska, vece sv.Řehoř, skutkem se zkouší
a prokazuje. A zkušba taková ovšem není
něco lhostejného, nébrž jest pohnutkou, aby
ochotu svou k rozdávání almužny hojnouště
drostí osvědčovali.

Již pak apoštol k nejvyššímu vzoru ště
drosti se povznáší a tím jeví, že odnich prů
kaz takovéto lásky ovšem vyhledáván býti
může. Jest to příklad Kr. Pána. O tom vece:
Znáte zajisté milost Pána našeho Jesu Krista,
že pro vás ochudil se bohať jsa, abyste jeho
chudobou vy zbohatli. Mocný to bodec ku po
bádání Korinfanů, aby hojně se almužnami
vylévali. Očividně slovy: žepro vás ochudil se
vyslovuje a vysvětluje místněji to, co slovem
milost Pána n. J. Kr. vůbec projádřil, klada,
v čem milost ta záležela. Dí: pro vás, ač
ovšem se to pro celé pokolení lidské dálo,
aby tím mocněji útrobu jejich pobodl a po
bídl. Dí: Bohat jsa. Bohat jest Kristus jsa
král králů a pán pánů a velebu a podstatu
Boží do sebe maje; ale stal se chudým, na

„rodil se v chudobě a měl za trůn jesle, za
nach a šarlat pleny a po celý život svůj chu
dobu na sobě pronášel a S ní se, jak dí sv.
František Saleský, zasnoubil. OcAudilse pak,
abyste jeho chudobou vy zbohatli, totiž ducho
vním bohatstvím, naukou, odpuštěním hříchů,
osvětou a posvětou, pokojem, radostí, jistotou
života věčného, slovem veškerou zásobou do
ber duchovních a nebeských, jichžto nám Kr.
Pán zasloužil. Tudy sv. Zlatoúst učí, že chu
doby netřeba se báti, aniž se za ni styděti.
Chud byl Kristus, dí sv. Řehoř Naz., abychom
zbohatli, podobu sluhy přijal, bychom osvo
bození dosáhli, sestoupil dolů, abychom my
vstoupili vzhůru, pokoušen byl, abychom zví
tězili, pohrdán byl, abychom oslavy došli. A
bl. Beda odtud dovodí, že není mezi kře
stany žádný chud,a že tedy nikdo nemá sebou
pohrdati, an Pán praví Luc. 6, 20. Blažemi
jsou chudí, am jejich jest království nebeské,
Sv. Augustín dí: Kdož jest bohatším nad
toho, jenž svět stvořil? Ale on stal se chu
dým, vtěliv se a nás obohatil roztrhnuv pytel
hříchův našich. Všickni tedy věrcové bohati
jsou ; nikdo sebou co chudým nezhrdej. Za
chovávej v srdci svém to bohatství, jehož ses
Kristem přiúčastnil, ano Jej samého vyvol
za strážce, aby se neztratilo bohatství tvoje.
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Všickni věrcové bohati jsou a nevšickni cítí
bohatství svého, pocítí je ale později. Zije
kořen, ale v zimě i strom svěží uschlému po
doben jest. Ale v letě se rozdíl ukáže.
Letem naším jest příští Pána našeho Ježíše
Krista.

To pak o Pánu praví jenom mimocho
dem a opět se vracuje k tomu, co byl dříve
započal, an dí: A radu v tom dávám, nebo
to vám prospěšno jest, ješto jste nejenom čt
míti, nébrž t chtíti dříve počali oď lonska.
Nechci, jak pravil dříve, o tom příkazu ně
jakého dávati co apoštol, nébrž radu o tom
dávám a smysl a náhled svůj otom otvírám.
Nejde odtad, žeby almužnu dávati či nedá
vati od vůle lidské záviselo a almužna seod
Boha nevelela, nébrž to jde odtad, že koli
kost almužny se dokonale vyměřiti nedá a
že v té věci mnoho na smyslu dobrodějném
závislo. Rada moje však, chce říci apoštol,
dobra jest; nebo, dí dále, to, t. j. to almuž
nou hojnou se propůjčování vám prospěšno
jest, ovšem ku mravnému, duchovnému a vě
čnémuprospěchu, an jak jinde apoštol praví,
takovými obětmi Hebr. 13,16. zasluhován bývá
Bůh. Nad to dali jiným dobrý příklad a
potvrdili chloubu a chválu tu, kterou se o
nich přede Titem a jinými honosil. Ty dů
vody jinde uvádí, aniž k nim tuto prohlé
daje. Co ale zde praví, to v nějaké podi
vení nám vychází. Bude vám ale věc ta s
prospěchem, dí, a jestojste nejen činili, nébrž
%chtáti dřívěji počali od lonska. Což to jest,
že napřed klade čřniti a potom chtíti, ješto
při každém skutku myšlení a vůle předchá
zí? Není divu, že slova ta nemalou nesnáz
působí vykladačům a nejední tu smyslili
býti opačný pořádek, an chtění předchází a
činění následuje; tedy slovo druhé na prvém
a slovo prvé na druhém místě položili; avšak
násilného výkladu toho nelze připustiti, ač
syrský překlad Pešito se ho drží. Jiní slovo
činiti táhnou ke sbírkám již stalým a chříti
k hotovosti neustálé, almužnami 1 dále se
propůjčovatiž dle toho výkladu chtění více
váhy má do sebe, an ten, kdo i dáleji a dé
leji hodlá dobročiniti a ke starým dobrodi
ním nová přičíněti, více činí nežli ten, kdo
na jednom dobroději přestává. Spolu také
slovo dříve započítt k obému se výborně
hodí, totiž 1 k slovu čťnitt, poněvadž nevy
dali dosavad toli peněz, kolik k jisté, určité
a spořádané sbírce se vymáhalo, a k slovu
chtáti, poněvadž v tom chtění posaváde trvali.
Dle toho se činění i chtění táhne co dvojí
doba, doba prvočinu a doba dálejšího chtě
ní, ke sbírce I. Kor. 16, 1. započaté, a třetí
doba je dokonáné toho dálejšího chtění, jenž
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musí k dovršení celé věci přistoupiti. Ale
poněvadž slovo chtění o dálejším přetrženém
a uhlivělém chtění slyšeti žádného důvodu
není, tudy výkladu toho zanechávajíce jiného
a tomu příbuzného vyhledávají, berouce slo
vo chtíti ve smyslu radostně a ochotněčiniti,
samoděk a bez ponuku a pobídky se pod
volovati. Ale výkladu tomu odpořuje roz
ličný čas časoslov rorjoo aorist, P6ksw prae
sent, jakož i to, co Pavel dále praví v. 11.,
aby jakož ochotna jest vůle chtíti, tak byla 1
vykonati, kdež chtění se klade o sobě a proti
výkonu se staví a tedy ochotné činění zna
menati nemůže. Tudy jiný výklad se po
roučí, podle něhožto Korinfané se přilicují
k Macedonům dle času v ten spůsob: ještťo
jste netoliko dříve čimti počali než Macedo
ňané, nébrž i dříve jste vůli svou na jevo
dali, totiž léta předešlého či vloni. Dí to
apoštol, aby naznačil, že Korintané nebyli
teprv příkladem Macedoňanů pobídnuti a
aby tudy těžce toho nenesli, že se jim Ma
cedoňané i v tom za vzor vystavují. (Chce
tedy říci: V jiné věci jste vy Macedoňany
předešli, počavše dříve než oni činiti i chtíti,
ačkoli oni vás předčili ve vykonání. Smyslu
toho potvrzují slova, jež dále klade. O ji
ných ještě výkladech mlčeti musíme dílem
pro krátkost, dílem pro nedověcnost jejich.
Co praví od lonska, o tom podobně nesnada
zabíhá, jakého by časování tu apoštol uží
val, zda attického; kdež začal s letním slu
novratem, či macedonského, podle něhož po
čínal od rovnodenní podzimného, aneb ra
ději podle počítání židovského se řídil a nový
rok od druhé půly září počínal. Cokolivěk
přijmeme, vezdy to vychází, že mezi prvním
a druhým listem ku Korinťanům asi půl
roku uplynulo, an prvý na jaře psán byl.

Ale na tom chtění neměli Korinťané
přestávati, nébrž měli i chtění i činění do
konati a dovršiti, ač mělo-li dílo to s pro
spěchem býti. A to jest co praví dále: Nyní
pak i skutkem vykonejte, aby jakož ochotna
jest vůle chtíti, tak 1 byla vykonatipodle toho,
co má. Praví % skutkem vykonejte, neostá
vejte při pouhém chtění. Ve předešlém v.
10. řeč šla nazpět od činění ke chtění, nyní
jde ku předu ode chtění k činění. Mlčečky
a vlídně slovy těmi kárá, že dosud nedo
spěli k vyplnění toho, co sobě byli v té zá
ležitosti vykonati umínili. Dobrá vůle jest
počátkem milosti, ale nestačí k opatření spá
sy, Jalovou-li ostane a neplodnou. Bůh žádá
plodů a skutků: Přišli synové až ku porodu,
ale není síly ku porodu Jes. 37, 3.

Důvod k tomu přičiňuje vzatý od toho,
že ovšem sluší, aby skutečné vykonání toho,
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čemu chtěli, ve srovnalosti se povahovalo s
ochotou vůle jejich; udává jej slovy: aby
jakož ochotna jest vůle chtíti, tak byla %vy
konati podle toho co má; podle toho co má
či podle mohovitosti, podle možnosti, aby
ukázal, že nežádá, aby nad sílu svou a svou
zámožnost se k almužnám propůjčovali. To
pak ještě dáleji vysvětluje a odůvodňuje.
Nebo vůle-li ochotna jest, podle toho comá,
příjemna jest, ne podle toho co nemá. R. t.
místo vůle-li ochotna jest má vlastně ochota-li
příleží či předleží t. j. přítomna jest, což
právě toli jest jak: vůle-lí ochotnajest. Kde
dobrá vůle se nachází, k níž Bůh jedině zře
tel béře, tam Bůh dobrolíbeznost svou měří
podle toho, co davatel má, nevšak podle toho,
co nemá. Nehledí Bůh na Kolikost daru,
nébrž na jakost vůle, aniž proto chudý člo
věk méně dávaje pro menší mohovitost svou
jemu méně příjemným jest než bohatec, jenž
mnoho dává mnoho majetnosti maje. Patrno
to na vdově Mr. 12, 42. Luc. 21. 2. n.,
která dva halíře dadouc přijala ode Pána
svědectví, že více dala než bohatci. Z toho
viděti, že zásluha veškeré ctnosti na ochotné
vůli se osnuje, avšak pod výminkou, jestliže
ochota se vně vyskytá a činem a skutkem
jeví. Dí o tom sv. Leo: Druhdy serovná ten
zásluhou, jenž výlohou neroven jest, an ovšem
může býti rovna mysl, kdež nerovenjest dar;
kdež kdo dává dle možnosti, tam všickni stej
ně dávají. Tak Tobiáš 4,8.9.přikazujesynu:
Kterak budeš moct, tak buď milosrden, bu
deš-li míti mnoho, áavejmnoho; jestliže málo
máti budeš, také t z mála rád uděluj. A sv.
Augustin (ps. 103.): Můžeš-li dáti, dej, ne
můžeš-li, přívětivým buď. Bůh korunuje 0
chotu, kde nenalezá mohovitosti. Nikdo se
nevymlouvej: Nemám ničeho; láska se z
pytlíka nedává a neuštědřuje. Nikdo tedy
chatrným a skrovným majetstvím zastírati
se tu nemůže; nebo, vece dále apoštol, ne
žádá se od žádného, aby nade svou možnost
dával.

Dí totiž dále: Nebo ne aby jiným byla
úleva, vám pak svízel, nébrš po rovnosti v
nynějšku váš obíh jejich nedostatku vyhověj,
aby t jejich obih vašemu nedostatku vyhověl,abynastalarovnota.© Textřeckýschoden
jest či defektivný v prvních větách časoslova
nemaje; leč Vulgáta nejprostěji schodek ten
doplňuje. Vazba, kterou dle Vulgáty uvá
díme, jest nejpřirozenější, an takto řeč bez
závady plyne a nemá se končiti řeč s ver
šem 13., nébrž ve v. 14. se slovem vyhověj.
Nechce Pavel, aby jiným byla úleva t.j. aby
křesťané Jerusalémští oplývali a hýřiti mohli,
an by vám svízel ostával; bez mála někteří
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nepřátelé Pavlovi roztrušovali, že hledí jiné
lidi vykořistiti a o statek připraviti, aby je
nom rodákům svým v Jerusalémě vyhověl a
je obohatil. Nébrž dí: po rovnosti či podle
rovnosti a rovnost vystavuje co pravidlo a
opolnu, podle níž má se uštědřování stávati
a podle níž obih Korinfanů má v nynějšku
nedostatku Jerusalémanů vyhověti. Rovnost
nezáleží v tom, aby každý měl toli, koli dle
stavu a okolnosti svojí potřebuje. V nyněj
šku, za doby nynější, vece, a klade slova ta
naproti budoucnu, kdež okoličnosti se změ
niti mohou. Nyní Korinťané obihem či hoj
notou oplývají, Jerusalémané však nedosta
tek trpí; potřebí tedy, ač má-li dotčená ro
vnota obdržeti, aby obih Korinťanů vyhověl
nedostatku Jerusalémanů. Nynějškem se může
rozuměti buď nynější dočasný nedostatek,
kterýž bez mála nebude trvati dlouho, buď
se nynějškem rozumí doba časného života a
protiva se klade do života posmrtného. A
v tom se různí vykladači, jedni onoho, jiní
tohoto významu následujíce a podle toho 1
slova vykládajíce, jenž následují: aby jejích
obih vašemu nedostatku vyhověl, aby nastala
rovnota. Jedni totiž slova ta táhnou k do
časným věcem a vysvětlují v ten smysl: aby
tehdá, když by se okoličnosti proměnily a,
vám potřeba nastala, oni ale statkem oplý
vali, od nich vám pomoci se dostalo. Mluví
podle toho Pavel o náhradě a odplatě vzá
jemnou pomocí prokazované. Jiným vykla
datelům se to vidí čČeliti proti slovům Páně
Luc. 14, 12. n.: Kdož činíš oběd, nezovpřá
telů, aby oni vzájemně tebe nezvali a odplaty
bys došel; nébrž povolej chudých a blužen
budeš, an nemají čím odplatiti tobě a odplatí
se tobě při vzkřesu. Tudy praví, že apoštol
sotva hleděl na časnou odplatu; nad to pak
by to ani almužna nebyla, nébrž nějaká
půjčka, a kromě toho nebylo očekávati, že
by se okolnosti u Jerusalémanů ochudlých
mohly tak proměniti, aby bohatým Korinfa
nům něčím přispívati měli. Tudy slova ta
raději a lépe o duchovních dobrách slyšeti
se musejí a slovo nynějšek hledí k dočasné
mu životu stojíc oproti budoucné věčnosti.
Smysl tedy jest: Za nynějšího života časný
obih váš vyhověj časnému nedostatku jejich,
aby na vzájem druhdy v životě budoucím
duchovný obih jejich vašemu duchovnímu
nedostatku přispěl. To jest co dí Pán Luc.
16, 9. čiňte sobě přátely z mamony nepra
vosti, aby když zhynete, přijali vás do věč
ných stanů. A 2. Tim. 1, 16. n. dí apoštol:
Dej Pán milosrdenství domu Onesiforovu, je
što mne často občerstvil, dej mu naleznoutt
milosrdenství v onen den.
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-— Dokládá Pavel, aby rovnota nastala;
klade to ještě jednou, ač myšlénka ta již ve
slovech podle rovnostť se nalezá, pro lepší
důraz a pro důležitost myšlénkyté, která
tak zavládla myslemi prvních křesťanů, že
v Jerusalémě obecenství dober zavedeno bylo.
Ideu tu o vzájemné rovnotě Bůh již ve Sta
rém Zákoně v obrazu naznačil při manně.
A tam právě se táhne apoštol a dokazuje
jdey té z písma, an dí: Jakož psdno jest:
Kdo mnoho totiž nasbíral, neomnožel a kdo
málo, neomálel či kdo mnoho měl, neovícněl a
kdo málo, neoméněl. Táhne se k Ex. 16,
16. nn. a mluví tak stručně a krátce, poně
vadž příběh ten o sbírání od Israelitů man
ny čtenářům svým veleznámým býti před
pokládá. Neovécněl t. j. neměl více než po
třeba jeho vymáhala, neoméněl, neměl méně
než potřeboval, nébrž každý měl toli, koli
potřeboval. Vzali Israelité příkaz, aby každý
tolik manny sobě sbíral, kolik potřebuje na
den; a tu se zázračným během dálo, že ač
Jiní méně, druzí víceji sebrali, přece všickni
stejnoměrou zásobu jenom měli a nikdo na
zbyt neměl, nikdo nedostatku netrpěl. Tím
Bůh Israelitům na rozum dával, aby chtivost
po časných věcech přitlouměli a odvislost
svou od Boží prozřetelnosti uznali, nejvíce
ale směřoval tím, aby lidé při dávání almu
žen a podporování chudých k nějaké rovnotě
prozírali. Očividně nezakazuje, aby někdo
více dal, aniž čelí slovy svými proti radě
Páně: Jdi, prodej všecko, dej chudým a budeš
míti poklad v nebi. Mr. 10, 21. Mt. 19, 21.,
což činil sv. Paulin Nolenský, o němž chva
lořeč vede Aug. M. B. 1, 10. a tisícero bo
hatců všeho se odřekše a statek mezi chudé
rozdavše. Apoštol tu nejedná o radě, nébrž
o povinnosti. A sv. Zlatoúst dí: Velká mi
lost jest almužnu dávati a činí nás Bohu
podobny; větší to milost než mrtvé křísiti,
an almužnou sobě Boha povinuješ, divem
ale Bohu dlužníkem se stáváš. Tak Zlato
úst. Hříchem se rovnost mezi lidmiroztrhla,
láskou se mánerovnota opraviti. Bůh v ru
kou chudých takořka položil duchovnou ú
čast bohatců, aby od chudých je přijímali v
náhradu almužny udělené; a tak se děje
rovnota. Ale i to naskýtají vykladatelé, že
máme majetství považovati co mannu s nebe
danou, statku svého jen ke svým potřebám
užívajíce a ostatkem s chudými se dělíce.

To prozatím ke chvále almužny pověděv,
vrací se apoštol k Titovi a k těm, jež byl
ke sbírání almužny ustanovil. Praví o nicb:

16. Díky ale Bohu, jenž dal touž
pečlivost o vás v srdce Titovo, 17. že
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vyzvání sice přijal, ale snažnějším jsa
samoděk vybral se k vám. 18. Poslali
jsme také s ním bratra, kterýž chválu
má v evangeliu vo všech církvech. 19.
Netoliko pak to, nébrž také vyvolen
byl od církví průvodcem naším k této
milosti, kteroužto posluhujeme pro Páně
slávu a ochotu svoji; 20. varujíce se
toho, aby nikdo nás nehaněl při té hoj
nosti, kterouž posluhujeme. 21. Nebo
opatřujeme dobro netoliko před Bohem,
nébrž také před lidmi. 22. Poslali jsme
pak s nimi i bratra svého, kterého jsme
zkusili ve mnohých věcech tytýž snaž
ným býti, nyní ale o mnoho ějŠÍ
pro důvěru mnohou k vám. 23. Buďto
pro Tita, jenž jest společník můj au
vás pomocník, buď pro bratry naše,
jenž jsou poslové církví, sláva Kristova.
24. Důkaz tudy lásky své a naší chlou
by o vás k nim osvědčujte před obli
čejem církví.

Tu Pavel odporoučí některé osoby, kte
réž byl s nynějším listem ku provedenísbír
ky do Korintu poslal, nejprvé Tita a napo
tom jiné dva jeho při tom pomocníky, jež
nejmenuje. O Titovi, jehož byl již svrchu
v. 7. chválil, se mluviti podjímaje, činí to s
hlubokým nábožným pohnutím řka: Díky
Bohu, jenž dal touž pečlivost o vás v srdce
Titovo, še vyzvání sice přijal, ale snažnějším

jsa samoděk vybral se k vám. Praví: Díky
Bohu a osvědéuje, že všeliký dobrý skutek
pochází od milosti Boží, což ještě více po
tvrzuje, an dí: jenž dal touž snahu o vás v
srdce Titovo tím naskýtaje, že veškera do
brá vůle od Boha původ béře. Jest v tom
obzvláštní důvod, jakoby Bůh skrze Tita o
almužnu žádal. Nebo, vece sv. Zlatoúst, je
što jej Bůh vzbudil a k vám poslal, ovšem
sám Bůh skrze něho prosí. Místo jenž dal
čte řecký text jenž ddvá snahu či horlivost
tu do srdce Titova; ustavičná horlivost Ti
tova ustavičně se od Boha vlévá do útroby
Titovy. Dí touž, jakouž já Pavel mám. Tím
také apoštol na jevo dává, že i on sám zá
sluhy si vydobývá o Korinťfany, almužnu sbí
rati jim veleje. Nebo dí Augustin: Chceš-li
u mne věřitelem býti, praví tobě Bůh, dej
chudým a já nahradím tobě. Měl jsi mne
dárcem, učiň mne svým dlužníkem. Dí v srdci
Titově, jak vlastně stojí čv Tfj xapdíu, aby
naznačil, že pečlivost v něm nyní se nalezá
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a sídlí 1, 22. Směr se slučuje s úspěchem
v té vazbě; my jsme podrželi přeložení sta
ré do srdce Tit. ke směru srdce prohlídající.
Tu pak pečlivost a snaživost Titovu potvr
zuje, an vece: Vyzvání sice přijal, ale snaž
nějším jsa samoděk se k Vám vybral. Vy
zval jsem ho a vyzvání toho, ač ho nepo
třebovav, se neodpíral aniž povídal, že vy
zvání a pobudky nepotřebuje; a to se ke
skromnosti jeho počítati musí, Ale pobídky
a pobudky potřebí neměl, ana pečlivost a
horlivost jeho větší byla a tudy sám o své
ujmě a samoděk odebral se k vám. DÍí ode
bral se v perfektě, spůsobem listovým opří
tomůujíc dobu, kdež čtenáři budou list čísti.
Podobně se bráti musí, co praví dále o
dvou bratrech s Titem poslaných, jenž
teprv s tímto listem cestu ku Korinfanům
spolu s Titem předevzali. Dva ty bratry
schvaluje, an dí nejprvé o jednom: Poslali
jsme také s ním (Titem) bratra, kterýž chválu
má v evangeliu po všech církvech; po všem
křesťanském světě slaví se jméno jeho v zá
ležitostech evangelia, v kázaní, rozšiřování,
vyznávání, zastávání a t. d. nauky Páně.
Kdo tím bratrem byl, o své váze a míře o
stati musí a toliko to se dá určiti, že slo
vem bratr se křesťan míní a že nijak nelze
o tělesném nějakém bratru Titově a nápo
tom Pavlově (v. 22.) mysliti, což by bylo
proti opatrnosti čelilo a což slovy v. 23.,
kdež se naštmi bratry zovou, se vyvracuje.
Barnabáš to jistě také nebyl, an již vyšší
postavení jeho nedá nám mysliti, že by tu
Titovi byl podřízen býval apoštolem jsa. To
likéž nedá se mysliti o Silovi. Jiní o Lu
káši smyslili, ano slova v evangeliu neprávě
o později psaném spisu evangelickém Luká
šově slyšeli, jiní o Marku, jiní o Apollu, jiní
o Erastu vykládali; jiní také o Trofimovi.
Leč výsledek všeho toho jest, že se nijak
nemůže určiti, kdo to byl. Pavel ani tohojani
druhého nejmenuje, an byli Korinťanům zná
mi a on Titovi ponechal, jim o nich místnější
zprávu dáti. Ještě můžeme rozjímati slova
chválu má v evangeliu po všech církvech. Jest
to větší chvála, než kterou jacíkoli králové
a vítězové dosahují, chválu pro snažné hlá
sání nauky Páně.

Ano Pavel sám blížeji určuje bratra to
ho prvního, an dokládá: /Netolikopak chválu
má po církvech, nébrž ť vyvolen jest od cůr
kvé průvodcem naším k této milosti, kteroužto
posluhujeme pro Páně slávu a ochotu svoji.
Vyvolen hlasy, většinou vyvolen, zřízen a
ustanoven. Zda s ustanovením ho od církve
byly vloženy na něho ruce, a jaké to vzklá
dání bylo, místněji se určiti nedá a o své
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váze a míře ostati musí, byl-li diakonem u
činěn či za kněze posvěcen, jak se někte
rým interpretům vidí. Zde apoštol se od
větuje všeho dogmatického ohledu a mluví
jen o tom, že vyvolen byl hlasy, jestli zdvi
žením prstů danými, jak yewozovnbcícnamítá
a neb-li jiným spůsobem, neví se, an slovo
řecké později vůbec ustanoviti, vyvoliti značí,
ve mluvě církevné posvětiti, ordinovati zna
menajíc. Ustanoven pak byl k té milosti,
t. j. k dílu milosti, k dílu lásky, t. j. k al
mužně, aby je opatřil a provedl. A prove
dení a dokonání to bylo pro Páně slávu a
ochotu naši. Dobrota křesťanů a jich dobří
skutkové odlévají se k slávě Páně, ana po
vaha nauky jeho ve skvělém světle se uka
zuje; ochotu pak svou Pavel tím zvýšenu
býti klade, že se to dálo ke cti a slávě Páně.
Podle toho výkladu se poutají slova ta po
slední se slovem posluhujeme; leč jiní lépe
přivazují slova ta pro Páně slávu a ochotu
naši ke slovu vyvolen a smysl jest, že usta
novení to bratra za průvodce při té službě
almužnové sloužilo ku zvýšení slávy Kristo
vy a ku zvýšení a podnícení ochoty Pavlovy,
ješto se nemusel nějakého nelibého pode
zření báti a ješto podporu nalezal při tom díle.

O tom podezření praví dále: Varujíce
se toho, aby nikdo nás nehaněl při té hojno
sti, kterouž posluhujeme. Abychom nedali pří
činy k utrhání, jako bychom hojnost t. j.
hojnou almužnu tu ke svým užitkům obrá
titi hodlali. Následuje Pavel obyčeje u Ži
dů přijatého, podle něhož tři muži jména
poctivého k výředbám almužny se zřizovali,
aby netoliko od viny, nébrž ode všeho po
dezřívání, jakoby zisku svého hledal, čist a
prost byl tuto. Dokazuje Pavel netoliko
opatrnosti, nébrž i pokory, že toho nepolo
žil pode svým důstojenstvím pomluv se vy
stříhati. Původ té ostražitosti své ještě kladavece:© Neboopatřujemedobronetolikopřed
Bohem, nébrž i před lidmi. Tím pronáší zá
sadu, kterou se při všelikém podnikání svém
vésti dává. Podobně dí Rom. 12, 17. týchž
slov užívaje: prohlídáme k dobru netoliko
před Bohem, nébrž ť před lidmi. Nebo kdy
bychom jenom Boha před očima měli, ne
bylo by té ostražitosti a opatrnosti potřebí,
an Bohu 5, 11. zjevní jsme. Dobré svědomí
Bohu, dobrou pověst bližnímu jsme dlužni a
kdo o dobrou pověst nedbá, krut jest ke
bližnímu, vece sv. Augustin.

Ale i toho druhého bratra k dílu tomu
vyvoleného jim poroučí: Foslali jsme pak s
ními i bratra svého, kterého jsme zkusili ve
mnohých. věcech tytýž snažným býti, nyní ale
o mnoho snašnějším pro důvěru mnohou k
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vám. Kdož ten bratr byl, jehož s nimi t.j.
s Titem a s bratrem prvnějším poslal, neví
se a všeliké domysly tu na prázdno plynou.
Někteří o Epenétu Rom. 16,5., jiní o Apol
lu, jiní o Lukáši, jiní o Zenovi Tit. 3, 13.,
jiní o Tychikovi, jiní o jiných pokládali.
Bratr ten, vece apoštol, již dříve horlivost
svou často při mnohých záležitostech jevil,
ale nyní mnohem ještě horlivěji si vede pro
důvěru mnohou, kterou pojal v srdci svém
k vám, Jiní o důvěře Pavlově, ale mimo sou
vislost a proti slovosledu rozumějí.

Ku konci shrnuje stručné poroučení a
schválení všech tří poslanců svojich, an vece:
Buď pro Tita, jenž jest spoléčník můj a u
vás pomocník, buď pro bratry naše, jenž jsou
poslové církví, sláva Kristova, důkaz tudy lá
sky své a naší chlouby o vás k nim prokažte
před obličejem církvé. To jest: Buď na Tita
našeho společníka, buď na dva ostatní vy
slance ohlédajíce se, dokažte jim své lásky
přívětivým uvítáním a štědrou almužnou a
osvěděte tím, že pravda jest, čím jsem se u
vás chlubil a osvěděte se tak, aby to všem
církvem známým se stalo. Tak dle Vulgáty
někteří pojí oba verše; jeden předvětu, dru
hý dovětu vyslovuje. Ale text řecký lépe
se takto slyší: Buď pro Tita (mluvím), je
stit tlumočník můj a pomocník můj při vás;

I. Korint. IX, I—5, Ku štědrým almužnám napominá.

buď že jsou dratři naši, jež schvalujeme,
jsou vyslancové církvé a sláva Kristova. To
jest: Buď pro Tita mluvím, ovšem mluviti
mohu, an jest můj společník a nad to ohle
dem vás pomocník můj, a tudy za něho se
přimlouvati ovšem mohu a povinen jsem;
buď že jsou bratří našť, za něž se přimlou
vám, i ti přímluvy mé zasluhují, an jsou vy

| slancové církví a sláva Kristova t. j. lidé,
jenž působením svojím a svým životem Kri
stu ke cti slouží. Dle té vazby verš 23. o
sobě stojí a v. 24. co vývodek z něho sa
mostojně plyne: Důkaz tudy lásky své a
naší chlouby o vás k mím prokazujíce, činíte
to před obličejem církve. Takto t. ř. podle
čtení čvčexvýuevo«, Které průvodnějším jest
nežli čtení čvdslšacee. Před obličejem církve,
vece, t. j. an všechny to církve spatřují, aby
veškery církve toho uvítání a té vaší lásky
očitě svědkyněmi byly, ješto také toho oče
kávaly. Aneb jest raději smysl, že proka
zujíce jim lásku svou ji všem církvem pro
kazují, an v nich církve spatřovati sluší,
kteréž je vyslaly a v nich jako před nimi
se postavily. An dva bratry tyto od Tita
různí, vyvodí z toho vykladatelé, že nebyli
ve vyšším důstojenství církevním postaveni.

Avšak ještě zbývalo o sbírce něco po
vědíti, což Pavel v násl. hlavě dostavuje.

Hlava IX.

Pokračuje napomínati k hojným a štědrým
almužnám a sice pro stud a chválu, aby
totiž před Macedoňany, jenž tak bohatě
udělili, styděti se nemuseli 1—5. pro zá
služnost dobročinnosti před Bohem 6—10.
a pro dtkůčinění a vděčnostchudých kře
stanů, jimž almužnami těmi se poslouží
11—14. Díky dokončuje částku tu 15.

1. Nebo o službě, která se děje
na svaté, zbytečno jest mi psáti vám.
2. Znám zajisté ochotu vaši, pro kte
roužto se vámi chlubím u Macedoňanů,
že 1 Achaja připravena jest od lonska
a vaše horlivost vybídla přemnohé. 3.
Poslal jsem pak bratry ty, aby v čem
se vámi chlubíme, nevyprázdnilo se v té
stránce, abyste, jak jsem řekl, připra
veni byli, 4. abychom, když by přišli
Macedoňané se mnou a nalezli vás ne
připravených, nezastyděli se my, ať ne

dím vy v té případnosti. 5. Potřebno
se mi tudy vidělo požádati bratrů, aby
napřed šli k vám a upravili přislíbené
požehnání, aby hotovo bylo tak jako
požehnání, ne jako lakomství.

Jemným obratem Pavel od osob pro
sbírku poslaných k samé sbírce přechází a
Korinťanů napomíná, aby sbírku tu záhy a
sice ještě před jeho příchodempřipravili. Dí:
Nebo o službě, která se děje na svaté, zbyte
čno psáti vám. Spojkou nebo udává příčinu,
proč v předešlých větách 8, 24. nenapomínal
ke sbírce, nébrž ku přívětivému uvítání bra
trů. Přivítejte bratry laskavě, vece, k tomu
napomínám vás, nebo od místa býti soudím,
abych vás, bez toho k dávání almužen ocho
tných, napomínal k službě, jenž se děje na
svaté, t. j. ke sbírce almužen pro křesťany
Palestýnské. Sloužiti sobě vespolek mají kře
sťané Hebr. 6, 10. 1. Petr. 4, 10. jak vece
apoštol skrze lásku ducha Kristova Gal.5, 13.,
ješto nám dal příklad, nepřišed aby mu slouženo
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bylo, nébrž aby posloužil jiným, Mt. 20, 28.
tak že mohl říci Luc. 22, 27. Já jsem mezi
vámi jako ten, který slouží. V tom záleží ten
nepomíjitedlný dluh Rom. 13, 8. Pavel sice
mluvil ve předešlé hlavě a mluví také vtéto
o sbírání almužny, dí ale: zbytečno jest mlu
viti, jemného řečnického obratu užívaje pro
ušetření cti čtenářů a pro snadnější tou zdvo
řilou měrou jich ke své věci naklonění. Zhola
jsem uznal nepotřebno a zbytečno napomí
nati vás ke sbírce almužny, nebo znám ochotu
vaši, pro kterou se vámi chlubím u Macedo
ňanů, že totiž Achaja připravena jest od lon
ska ; to byl předmět chlouby jeho, že Achaja
t. j. krajina celá, jejíž hlavou byl Korint 1,
1. hotova a přeochotna byla ke sdílnosti k
chudým. Dí Achaja a nedí vy, poněvadž slova
svá, jichž tehdá byl užil, zevrubně uvésti
hodlá. Připravení ono samozřejmě se vzta
huje k hojnému dávání a sbírání almužen
pro křesťany v Jerusalémě. Když takto jsem
nejednou vámi se chlubil, horlivost vaše po
bodla přemnohé z Macedoňanů k následování
vás a k hojnému almužen udělování, tak že
jenom málokteří neteční ostali. Macedoňany
pobádal Pavel příkladem Korinfanů, ješto
tito oď lonska již přípravy k dílu dotčenému
činili; Korinťtany ale pobádal příkladem Ma
cedoňanů 8, 1. nn., že v následování Korin
ťanů je upředčili a jim k dalejší horlivosti v
té věci za příklad sloužiti mohli. Chce říci:
Hle oni vašeho příkladu následovali; nedejte
tomu, abyste vy, učitelé jejich, nyní pod nimi
stali se nižšími v té věci. Ze slov u Mace
doňanů se chlubém patrno, že Pavel tehdá v
Macedonii se nalezal.

Avšak ačkoli ta horlivost vaše, pokra
čuje apoštol, zbytečno činí psáti vám 0 sbírce,
přece jsem poslal bratry ony, aby v čem se
vámi chlubíme, nevyprázdnilo se v té stránce,
abyste jak jsem řekl připravení byli, Činíje
pozorny na zvláštní účel svůj, totiž aby všechno
co se sbírky týká, již před jeho do Korinta
příchodem připraveno bylo; proto zajisté po
slal bratry t.j. Tita s dvěma ostatníma, o
nichž jedná ve hlavě předešlé 8, 17.nn. Po
slal je pak, aby se nevyprázďnídot.j. marným,
ješitným a bezbytným se neshledalo býti, v
čem se vámi v té částce chlubíme, kdyby se.
totiž sbírka přetrhla a k dokonání nedospěla.
Dí: v té částce. Částkou čili stránkou jme
nuje sbírku samu a přidává slova vté částce,
aby místněji vyslovil předmět chlouby a ml
čečky jich pochválil, že v jiných věcech a
stránkách opatrnosti té potřebí nemá. V této
stránce ale jich napomíná, abyste, vece, jak
jsem řekl, připravení byli a tudy aby se jak
1. Kor. 16,2. povídá, nedály sbírky teprv, když
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on sám do Korintu přibude. Té prozřetedl
nosti ale užívati musí pro svou, ano přede
vším pro jejich čest, jak dí: abychom, kdyžby
přišli Macedoňané se mnou a nalezli vás ne
připravených, nezastyděli se my, ať nedím vy
v té případností. Macedoňané zajisté měli
Pavla sprovázeti, jak to vprvocírkvi obyčejno
bývalo Act. 17, 14. 15. Rom. 15, 24. Kdyby
ti uzřeli, že Korinťané v té věci nedbalí 0
stali, styděl by se za to své jich kdy před
Macedoňany vychloubání; leč hanba ta padla
by ovšem na Korintany co původy té jeho
ostudy a tudy přidává mimochodem: ať ne
díme vy, t. j. že vy byste se zastyděti mu
seli pro nepřipravenost svou v čépřípaďnostt

sbírky týká.
Již pak z toho, co nadeslal, může za

vírati: Fotřebno se mně tudy vidělo požádati
bratrů, aby napřed šli k vám a upravili při
slíbené požehnání, aby hotovo bylo tak jako
požehnání, ne jako lakomství, Přislíbené vece
a rozumí od něho samého slíbené či napřed
připověděné hojné požehnání; slíbil je apo
štol, an še chlubil Macedoňanům Korinfany,
slíbil je samým Jerusalémanům, ana církev
Korintská bez mála ze všechněch ode Pavla
obrácených nejbohatší byla. Jiní smyslí 0 slí
bení Korinfanů a vykládají: aby opatřili
sbírku almužny, kterou jste již vloni přislí
bili učiniti. Leč předčí výklad předešlý. Dí
ale požehnání, a nedí sbírku, aby naznačil
slovem pro Korinťany lahodným, že almužnu
hojnou dajíce požehnání vylejí na Jerusalé
many; žehnání vezdy pochodí od toho, jenž
vyšší jest Hebr. 7, 7. a zdáti by se mohlo,
že Pavel se Korinfanům přimílí, jim na um
dávaje, že tím činem, vynikati budou nad
jiné církve. Avšak k tomu Pavel nepřihlédá,
nébrž slova tato užívá pro vytknutí hojnosti
dober dobrovolně daných, jakož slovo to st
Aoyíenejednou v písmě štědré dobrodiní zna
mená Gen. 33, 11. 1. Reg. 25,27.kdež Abi
gael dary své davidovi skytajíc praví: Přiíjmi
požehnání to, jež ti dává služebnicetvá 1. Reg.
30, 20. a j. K tomu přiměřeně přidává účel
té přípravy, aby hotovo bylo tak jako pože
hnání, ne jak lakomství t. j. aby sbírka ta
měla povahu štědrosti a hojnosti a nenesla
na sobě rázu lakomství, skrbnosti a skou
posti t. j. aby hojna a bohata byla vaše al.
mužna a ne nějak nepatrna a neužilá, cha
trná, stuchlá a špatná, jaká odlidílakomých
pocházívá, kteří by to co dáti májí raději
podrželi pro sebe a proto jenom skrbně dá
vají. Požehnáním či dobrořečením nazývá al
mužnu, že z požehnání Božího t. j. z pože
hnaně daného statku pochodí, lidi k žehnání
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a dobrořečení vede a ty, kteří ji dávají, k
Bohu původu svého požehnání připodobňuje.
Již pak udává nový důvod k hojnému téal
mužny uštědřování, an dí:

6. Toto pak pravím: Kdo skoupě
rozsívá, skoupě i žíti bude a kdo roz
sívá v požehnáních, z požehnání i žíti
bude. 7. Každý jakož uložilv srdci svém,
ne ze zármutku aneb z nutnosti; nebo
veselého dárce miluje Bůh. 8. Mocen
pak jest Bůh všelikou milost rozhojniti
ve vás, abyste všelijak všeliké doby vše
likou dostateč majíce rozhojňovali se ke
všelikému skutkudobrému, 9. jakož psáno
jest: Rozeptýlil, dal chudým, spravedlnost
jeho zůstává na věky věků. 10. Kterýž
pak poskýtá símě rozsévači, také chleb
k jedění poskytne a rozhojní símě vaše
a rozmnoží úrody spravedlnosti vaší, 11.
abyste všelijak bohatnouce oplývali ke
všeliké sprostnotě, kteráž působí skrze
nás děkování Bohu. 12. Nebo služba
toho úkonu netoliko doplňuje nedostatky
svatých, nébrž rozhojňuje se také skrze
mnohá děkování v Pánu, 13. ješto pro
prokázání služby té velebí Boha za po
slušnost vyznání vašeho k evangeliu Kri
stovu a za sprostnost sdílnosti k nim a
ke všem 14. i na modlitbě svojí za vás,
toužíce po vás pro převýtečnou milost
Boží ve vás. 15, Díky Bohu z nevýslo
vného daru jeho.

K hojnému almužny udělování apoštol
pobádá ukazujíc na hojnou odplatu Boží a
naskýtaje v obrazné mluvě zásadu, že podle
míry sdílnosti se míra odměny Božířídí. Vece:
Toho pak pravím, kdo skoupě rozsívá, skoupě
i žnouti budea kdo rozsívá v požehnáních,v po
žehnáních i žnouti bude. Reč předešlá se dále
proudí a splavná spojka pak ji s předchozívětou
pojí. Slovo pravím nečte se v textu řeckém,
nébrž pro snadnější porozumění se přidává ;
jiní splavují řeč, slovo zobro berouce, jakoby
stálo xazá zobro, co se toho tkne, ale s menší
výhodou. V řeckém textě také krásná jest
odvojba, an by přeložiti přišlo: Kdo seje
skoupě, skoupě 1 žíti bude, kdo seje v pože
hndánách,v požehnáních 1 ši bude. Béře pří
klad od rozsévání jakožto od věci všelijak
známé. Kdo nemnoho seje, nemůže mnoho
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| sklízeti, kdo ale mnoho zasel, bohatým žněm
se raduje; tak kdo skoupě almužnu uděluje,
skoupou t. j. chatrnou odplatu vezme, kdo
ale hojně a štědře dává, bohatou odměnu ob
drží. Proč žádáte polností mnoho? Pole vaše
jest církev, vece sv. Aug. Almužnu přirovnává
k rozsévání nejvíce proto, že jakož se po za
setí očekávají žně, tak za almužnu dává se
odplata. Ale i v tom podobna jest almužna
rozsévání, že rozsévač nevšeho obilí svého
rozsívá, nébrž jistou a určitou částku jenom ;
tak nevelí Bůh všeho statku rozdati, nébrž
jenom o částku jeho S jinými se sdělovati a
z potoka některý pramének na palouky chu
diny vypouštěti. Obrazné mluvení to i jinde
nalezáme Gal. 6, 8. 9. (Co rozseje člověk, to
t sežne. Ecel. 11, 6. Ráno rozsévej símě své
a u večer nepřestávéj ruka tvá. Význam slova
v požehnáních vysvítá z protivy skoupě a značí
toli co štědře, bohatě, hojně. Patrno z toho,
že dobří skutkové záslužní jsou, a že Bůh
odplatu dává podle zásluhy člověkovy buď
větší buď menší, ač ovšem zásluhy necení
podle hojnosti toliko, nébrá a především po
dle dobroty úmyslu. Proto vece Ecel. 11, 1.
Pusť chléb svůj po vodě mímo tekoucí, nebo
po mnohých dobách jej najdešt.j.uděluj hojně
chudým a s velikou náhradou se potkáš co
velekupec z lodi mořem puštěné. A dále
v. 2. dí: Budou-lt oblakové plní, dešť vylejí
na zem, tak ovšem 1 člověk zámožný má se
hojně vylévati v almužnách.

Avšak nechce Pavel nikoho bezděčiti a
nutiti, nébrž žádá, aby hojná almužna také
s ochotou a ráda se dávala. Každý jakož u
ložil v srdci svém, ne ze zármutku aneb z
bezděčnosti nutnosti, nebo veselého dárce mi
luje Bůh. Dej každý jak uložil v srdci t. j.
se srdečnou oehotou. V ř.t.stojí jakožukládá
v praesentě, an Pavel se vmýšlív srdce jejich
a úmysly jejich sobě zpřítomňuje: Opak toho
by byl, kdyby dával ze zármutku a z bezděku,
zármutek totiž maje z toho, že mu statku
ubývá; bezděčně a z nutnosti dává, kdo nerad
dávaje přece pro jisté okolnosti dává, aby
nedošel hanby, aby se zalíbil představeným ;
kdyby okolností těch nebylo, nevolil by dáti

„a raději neužilým by ostával. Ale s ochotou
a bez zármutku dávati sluší, dí dále Pavel
uváděje toho důvod: nebo veselého dárce mi
luje Bůh. Slova ta uvádí Pavel z Prov. 22.
8. podle Sedmdesátců, toliko místo sťloveř
klade dyezá, miluje místo žehná; v hebr. ny
nějším textě slov těch není. Podobně Ecel.
135, 11. Při všelikém daru ukaž veselou tvář.
Rom. 12, 8. kdo se smilovává, smilovávej se
s veselém. Ov. Aug. in ps. 42. dí: Dáš-li
chléb se zármutkem, 1 chléb i zásluhu jsí ztratil



ii. Korint IX,

Almužnu požehnáním zove Pavel anikdo po
žehnání dávaje nermoutí se, nébrž se veselí.
Dáme-li s veselím, dvakrát dáme, dísv. Zla
toúst, jednou že dáváme, podruhé že rádi
dáváme. Proto Job, vece sv. Rehoř mor. 2l,
11., pravil, že nedával čekati zrakům vdo
viným, chtěje z rychlosti dané almužny roz
množiti záslužnost dobrých skutků svojich.

Tolikými slovy napomíná ku štědrému
a ochotnému almužen udělování. Aby ale
nikdo se nevymlouval, že by takovou měrou
dávaje sám ochudla nápotom nouzi musel pod
stoupati i se svou rodinou, tudy Pavel při
Činuje pojištění, že Bůh netoliko opatřiti je
může, nébrž i skutečně opatří. Dí: Mocen
pak jest Bůh všelikou milost rozhojnitive vás,
abyste všelijak všeliké doby všehikou dostateč
majíce rozhojňovali se ke všelikému skutku do
brému. Klade s důrazem v popředí slovo
mocen jest; důraz veliký dává řeči také tři
krátné opětováání slova všeliký, všelijak v každé
okolnosti, všeliké doby vezdy a neustále, vše
likou dostateč. Bůh vám hojně a jak seříká
po sprostu tisíckráte nahraditi může a ovšem
také to učiní, jak níže v. 10. od možnosti
ke skutečnosti přecházeje praví. Dí: všelikou
dostateč; dostateč jest ta ctnost, kterou jsa
člověk opatřen se vším spokojuje se, aniž
čeho žádá nad to, čeho nejvíce a neobchodmo
a nevyhnutedlně potřebu má. Dostateč tu
schvaluje Pavel také 1. Tim. 6, 6., kdež praví,
že zisk veliký jest, pobožnost s dostatečía ne
jeden pohanský také filosof v dostateči čili
autarkii pravil vrchol bláhy spočívati. Ne
mluví o dostatku co nějakém vněšném ma
jetku, nébrž o dostateči co vniterné ducha a
mysli povaze, která se s tím co má spoko
juje a na mále svém přestává cizýcha jiných
věcí nežádajíc a od zevnějších okolností nezá
visejíc. Jestli ctnost ta nevyhnutedlná vý
minka ; bez ní zajisté člověk nikdá při všem
dostatku a nadbytku svém, jak dále vece
Pavel, nemívá dosti k rozhojňování se ke
všelikému skutku dobrému.

Těmi slovy jeví účel a záměr Boží při
všem požehnání, jímžto: žehná, totiž aby se
tím hojněji v dobré skutky a ve sdílnost vy
dávali. Slibuje těmi slovy poněkud idočasná
dobra, ješto mluví netoliko 0 potřebě, nébrž
1 možnosti, nápotom všelijak nuzným dobře
činiti. Potřeba bylo mysl jejich pozdvihnouti
k důvěře a naději časného opatření, aby sobě
bázní budoucího nedostatku v udělování hojné
almužny překážeti nedali. Leč na tom ne
přestal apoštol, nýbrž dotvrzuje toho z písma
a sice ze Žalmu 111, 9. řka: -Jakož psáno
jest: Rozptýlhl, dal chudým, spravedlnost jeho
zůstává navěky věků. Cituje dle Sedmdesátců,
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jichžto vulgáta následuje také, a řeč jest o
muži pobožném. Dí o něm: Rozptýlil, roz
trousil, t. j. štědře a hojněudělil. Vzato rčení
od rozsévače, jenž plnou rukou, ovšem zrn
nečítaje aniž mnoho, kam padnou, dbaje,
rozsívá. Spravedlností se tuto míní pravost
či pravá křesťana povaha, za kterouž se ve
dobrodiní vylévá k těm, kteří v nouzi a bídě
se nalezajíce podpory potřebují; tudy značí
v písmě nejednou toli co milosrdenství a
dobročinnost a Sedmdesátci slovo hebr. ze

dakah nejednou slovem ekspocůvy tlumočí.
Ta dobročinnost jeho zůstává na věky či jak
vulg. čte na věky věků, t. j. ve svých násled
cích zůstává, ana zdena světě vezdy pro
středky k dálejšímu dobrodiní udělování 0
plývá a posmrti věčné odměny dochází. Do
bročinnost dobrým jest obchodem, dej chléb
a vezmi ráj, dej věci pomíjelivé a vezmi věci
věkostálé, vece Zlatoúst.

Z uvedeného výroku písma svatého vy
svítá, že Bůh netoliko v čase budoucím sdíl
nost hojně odplatí, nébrž že ovšem 1 tuto jí
bez odměny nenechává. A to jest, co dále
praví apoštol: Kterýž pak poskýtá símě roz
sévači, také chleb k jedení poskytne a roz
množí stmě vaše a rozhojní úrodu spravedl
nosti vaší. Slova apoštolova narážejí na výrok
u Jes. 55,10., kdež čteme: dává séměrozsé=
vači a chléb jídelmikovi. Podle toho dělí ně
kteří jinak a slovo poskytne berou k násle
dujicí větě, tak že se přeložiti musí: Kterýž
pak poskýtá símě rozsévačí a chléb k jeděná
poskytne a rozmnoží símě vaše atd., čímž ale
jiný smysl nevychází, an vezdy smysl ostává
ten, že Bůh dá a rozmnoží prostředky, aby
jimi almužny udíleli mohli. Béře mluvení od
hospodáře, jenž ode pána svého netoliko símě
k rozsívání, nébrž i chléb či potravu k ži
vnosti obdržuje. Tak činí Bůh a to mnohem
více; dává sémě, t. j. mohovitost k rozdá
vání chudým a dává chléb, t. j. živnost pro
zachování vlastního života. „Séměvaše roz

požehná almužně vaší, kterou
rozsíváte mezi chudými. Sémě značí almužnu
a jak ze semene vsatého vyrostají plodové a
úrody, tak i z almužny vyrostají a vynikají
duchovní plodové a sice plodovéspravedlností
čili dobrotivosti a sdílnosti, darové, jimiž Bůh
odměnuje dobročinnost, kteří rozhojnění bu
dou, když se požehnání z dobročinnosti vy
rostlé více a více bude rozmáhati. Slovem
sémě hledí Pavel ku přítomnému, slovem ú
rody spravedlnosti k budoucímu času; tam
prostředky pro nynější sbírku, tu prostředky
pro budoucí sbírky na mysli má. Slibuje
Pavel, že jim Bůh požehná, aby sami dosti
živnosti měli a spolu k rozdávání stačili, To
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pak učiní Bůh, abyste, jak dí dále, všelijak
bohatnouce rozhojnili se ke všeliké sprostnotě,
kteráž působí skrze nás děkováné Bohu. Tak
vulgáta čte a čtením tím udává účel pože
hnání Božího na sdílnost Korintanů plynou
cího. Ale v t. ř. čte se toliko: všehjak boha
tnouce ke všeliké sprostotě, kteráž působí skrze
nás děkováné Bohu. Přidala tedy vulgáta
spojku aby a časoslovo rozhojníli se, a divu
není přidání, ana řecká věta se z vazby vy
šinuje a příčestí zAovričopnevosa bohatnoucese
víže k logicky přimyšlenému podmětu pře
dešlé věty (vuets vy), jakoby pravil: ješto vše
lijak bohatnete ke všeliké prostotě. Podle ř.
t. tedy se udává spůsob, jakým se rozmá
hání úrody spravedlnosti jejich děje, totiž bo
hatnutím všeljakým, ovšem na statku ve
zdejším, jehož jim Bůh přispořuje ke všeliké
sprostotě, místo čehož vulgáta klade: aby se
rozhojnili ke všeliké sprostotě. Z toho sena oko
vidí, že smysl vět při obojím čtení týž ostá
vá a jenom vazba logická se mění. prost
notou sluje almužna, pokavad skutkem jest
ze sprostného, jednoduchého, upřímého úmyslu
pošlým. Dí všeliké sprostnotě a má při tom
na mysli budoucí sbírky, kterýchž by snad
potřebí ještě býti mohlo. Slovy ostatními:
kteráž působí skrze nás děkováné Bohu pře
chází Pavel k vyličování duchovného zisku
almužny; zisk ten záleží v děkovánéBohu skrze
nás, t. j. prostředkováním naším, jelikož al
mužna ta se skrze nás děje, sbírá a rozdává.
Děkování působí v těch, jenž almužny do
stávají. Ve předešlých větách jednal 0 ča
sném požehnáníalmužen, jak praveno. Čožsv.
Basilij vysvětluje podobenstvím studny, která
vážením vody z ní vezdy více se pročišťuje,
ostávajíc ale netknuta. Viděti obraz toho na
vdově Sareptance 3.Reg.17. a na Tobiášovi 4,17.
kdež čteme, aby neodvracoval tváře od chudiny,
nebo tak ant od tebe nebude odvrácena tvář
Hospodinova. Podobně čteme Prov. 28, 27.
Kdo dává chudému, nebude míti nouze, 19, 17.
na úroky půjčuje Hospodinu, kdo se smilovává
nad chudým a on za dobrodiní jeho odplatí
jemu. Tady pravil Zlatoúst almužnu býti
umou nejzištnější a blahal rodiče, kteří dětem
úpisu na Boha v rozdaných mnohých almu
žnách nechávají. A Pán pravil Act. 20, 35.,
že blaženěji jest dávati, než bráti.

Již pak ukazuje, kterak sdílnost či do
bročinnost přispívá ke vděčnosti k Bohu:
Nebo služba toho úkonu netoliko doplňuje ne
dostatky svatých, nébrž rozhojňuje setaké skrze
mnohá děkování v Pánu. Nejedni překládají:
Nebo služba toho svatokonu netoliko dopl
ňuje nedostatek svatých atd., a oni praví,že
sbírku almužny jmenuje svatokonem považujíc

—é——
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ji co obět pro chudé vzdávanou Bohu Fil.
2, J7. 25. Rom. 15, 16. Leč jiní slovo to
Aerrovoyla © veřejném úkonu vůbec berou.
Služba se dála od Korintanů, ač jiní 0 vy
konání Pavlově rozumějí, kterýmž almužnu
opatřil; avšak slova, jež hned v. 13. klade,
nadržují prvnímu vztahu slova toho. Sv.Zla
toúst dí: Vida chudého domnívej se viděti
oltář Páně a obětuj obět almužny, z něhož
sláva a díky jako dýmový sloup vstupují k
Bohu. Tudy vece sv. Řehoř Naz., že Bůh
nejlépe se velebí milosrdenstvím, ana žádná
vlastnost na Boha tak nepřipadá jak milo
srdnost, ješto před ním milosrdnost a pravda
kráčejí. Stávej se chudému bohem, vece dále,
Boží milosrdenství napodobě; nebo nic není
tak božsko, jak dobročinnost. Nic-li nemáš,
aspoň ochotu, aspoň slzy dej. Již pak ta
dobročinnost, vece apoštol, netoliko doplňuje
nedostatky svatých časné, nédrž rozhojňuje také
mnohými děkováními Bohu, t. j. také z toho
jde ustavičná vděčnost a neustálý dík Bohu
vzdávaný především od těch, kteří vašich al
mužen účastnými se stanou. V řeckém textě
místo doplňuje a místo rozhojňuje se stojí
participia jest doplňující a rozhojňujícíse; par
ticipiemi se značí spůsob, kterak se ta služba
povahuje, netoliko co působí, což se určitým
praesentem vytýká.

Vysvětluje to apoštol dáleji, an dí: ješto
onť pro prokázání služby té velebí Boha za
poslušnost vyznání vašehokevangeliu Kristovu
a za sprostnost sdílnosti k ním a ke všechněm.
V ř. t. opět se výšin z vazby spatřuje, jenž
i ve vulgátě přichází, jejžto jsme ale již u
pravili v samém překladě; Bratři s Bezou a
Lutherem slova pro průkaz služby té či jak
Bratři mají příčinou schválení služby té sva
zují s předešlými v tento spůsob: Služba..
netoliko doplňuje nedostatky, ale také serozhoj
ňuje ve mnohédikůčinění Bohu příčinou schvá
lené služby té; leč tím se srovnalost mluvy
docela ruší. Prokázáním služby rozumí se se
strany Korinfanů hojné udělení almužny a
smysl jest: Zakusili oni služby t. j. sdílnosti
vaší a tudy z toho velebili Boha. Korinťané
se před světem prokázali almužnami; Pale
stýňané zakoušejíce úsluhy té ponuknuti bý
vají, aby z toho Boha velebili, že Bůh Ko
rinfanům vdunul v mysl, aby se v darování
ta vydali. Dvě ozvláště příčiny jsou, pro
které oni Boha velebí. Prvá jest za posluš
nost vyznání vašeho k evangeltu Kristovu,t. j.
za poslušnost, která sprovází vyznání evan
gelia. Smysl jest: pro víru vaši, kterou s
pokorným poslušenstvím Ducha a S vyzná
váním vněšným evangelia Kristova prokazu
jete; dovodíte zajisté, že Kristovo evangelium
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vyznáváte ovocem lásky a hojnou almužnou.
Poznávají oni z toho, že evangelia poslušni
jste, an svrchovaný příkaz lásky takto plníte.
Důvod druhý spoléhá na slovech: za sprost
nost sdilnosti k ním a ke vš:chněm, t. j. za
to velebí také Boha, že jste tak sprostně a
upřímně s nimi se sdíleli o věci vezdejší. Dí
Pavel kevšechněm,poněvadž Korinfané Židům
se propůjčujíce s almužnami tak hojnými
ovšem ukázali, že od svojí dobročinnosti žá
dného křesťana nevylučují. Praví tedy Pavel
vůbec, že štědrost Korinťanů nejenom chudé
obohatila, nébrž takořka Boha samého, an
se všech stran díkův činění povstává neto
liko od těch, jenž zakusili dobrodiní, nébrž
1 od těch, jenž o nich slyší. Ještě přidati
přijde, že někteří místo sdélnost překládají
obecenstvév ten smysl: že tak upřímě obe
cenství a společenství s nimi dokazujete; do
kazujete, že s nimi jedno tělo činíte a že
toho obecenství pilni jste, aniž sobě V něm
jiným rodem ani vzdálením překážet nedá
váte. Leč lépe jiní slovo zxowow« a latin
ské communicatio o sdílnosti a rozdávání
berou.

Mluvil o dobrém ovoci vyšlém z almu
žny ohledem chudých a ohledem Boha. Zbý
valo ještě o plodech se zmíniti, kteří vzni
kali pro samé davatele almužen. Ciní to apo
štol, an dí: I na modlitbě svojí za vás tou
žice po vás pro převýtečnou milost Boží ve
vás. Smysl věty té, ač v textu ř. 1 lat.s vý
šinem z vazby pronešené, na oce jest: I k
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tomu štědrost vaše dá příčinu, ze se chudí
oni za vás k Bohu modliti budou a po vás,
t. j. po obecenství s vámi dychtiti budou.
A příčina dychtění toho leží veslovech: pro
převýtečnou milost Boží ve vás, poněvadž se
ve vás milost Boží tak hojně vyjevila; ne
touží po vás pro almužnu a dary, nébrž po
něvadž chtějí býti patřitelé lidí, na nichžto
se milost Boží tak hojným spůsobem proká
zala. Rom. 1, 11. Čtvero plodů vzrostlých
ze štědroty Korintanův Pavel uváděl: pod
poru chudých, díky vzdávané Bobu, oslavo
vání ho z dobrodiní a modlitbu za uštědři
tele almužen. Přemítaje Pavel na mysli bla
žené ty následky cítil se pobídnuta a po
vinna vyliti se ve velebení Boha, jak i jinde
to činí. Rom. 9, 5. 11, 33. 1. Cor. 15, 51.
1. Tim. 1, 17. Dí: Díky Bohu za nevýslovný
dar jeho. Darem nerozumí tu dílo almužny,
jak z přičinění přídavného jména nevýslovný
viděti; rozumí se celé nevýslovně vznešené
a tajemné dílo spásy a za ně Pavel díky
vzdává, poněvadž osnovou jest takové lásky
a poněvadž takové ctnosti z něho vyrostají.
O nevýslovnosti darů těch mluvil výše 1. Cor.
2, 9., že oko nevidělo, ucho neslyšelo, aniž
na mysl lidskou vstoupilo, co milostí Bůh v
křesťanství uštědřuje.

S tím dokonal Pavel druhou částku li
stu svého, o sbírce pro chudé v Jerusalémě ;
přistupuje nyní ke třetí části, k obraně a
poštolství svého.

Hlava X.

V této a ve třech následujících hlavách Pa
vel hájí apoštolské důstojnosti své proti
nepřátelům a sice 1—6. odmítá od sebe
porok přílišné smělosti a 7—16. výtku
hrdosti a chlubivostí na něho sčítanou
nepravou býti ukazuje a 17. 18. v čem
pravá sláva záleží, vypovídá.

1. Sám pak já, Pavel, žádám vás
pro lahodu a mírnost Kristovu, který
sice pokoren jsem mezi vámi, nepříto
men ale jsa osměluji se na vás; 2. pro
sím pak vás, abych přítomen jsa neo
smělel tou důvěrou, kterouž prý jsem
odvážlivým proti některým, kteří mnějí,
že podle těla chodíme. 3. Nebo v těle
chodíce nebojujeme podle těla. 4. Nebo
zbroj válčení našeho není tělesná, nébrž

Svatý Pavel

silna v Bohu ku podvrácení ohrad: je
što zámysly podvracujeme, 5. a všelikou
obvyšnost pozdvihlou proti poznání Bo
žímu a zajímáme všeliký rozum v po
slušenství Krista, 6. a pohotově jsme
potrestati všeliké neposlušenství, když
naplněno bude vaše poslušenství.

Pavel v této a následujících hlavách se
proti nepřátelům a protivníkům svojim Za
stává, kteří čest a důstojenství jeho všeli
jak podvrátiti a zkaziti usilovali. Byli to ro
dilí Zidé, jak viděti 11, 22., kdež díonich:
Hebréové jsou, 1 já atd., byli muži výchlubní,
ctižádostiví, lakotní, nezbední 11, 20.; Kri
sta sice hlásali, ale úmyslem nedobrým a
nemálo prohlédali k tomu, aby podtají a pod
pokličkou židovské obyčeje do církve Boží
přemytili. Tudy jim nejvíce o to šlo, aby

mi
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vážnost Pavlovu podkopali, ješto on byl nej
větším a nejsrdnatějším svobody křesťanské
obhájcem. Mluví Pavel dále tuto v první
osobě singuláru, nemluvě již o záležitostech
všem kazatelům evangelia společných, nébrž
o věci, jenžto se jedině k němu samému od
náší. Dí: Sim pak já Pavel žádám vás pro
lahodu a mírnost Kristovu; místo máírnost
může se přeložiti vlídnost, dobrotivost, ti
chost, milostivost. Spojka pak jest spojka
přechodu od jedné látky k druhé a vece:
Sam pak já Pavel, jakoby pravil: Posavád
jsem mluvil o věcech a osobách jiných, nyní
ale již o své vlastní osobě mluviti hodlám.
Přechod jest náhlý, ale důležitost a vážnost
obrany vlastní této docela vysvětluje promě
nu tu řeči Pavlovy, že posud s lahodou si
vodil, nápotom ale přísně pokračuje, proti
vníky své docela poraziti hodlaje. Sám já
vece a slovy těmi povědomí vlastní své apo
štolské důstojnosti pronáší. Prosím vás skrze
či pro lahodu a márnost Kristovu. Tak prosí,
poněvadž žádá, aby ho nepřinutili ku pří
snosti; nechce poroučeti a příkro vystupovati,
ješto si předevzal mírnost, krotkost a lahod
nost Páně následovati, k nížto se táhne vý
slovně. Kristus s lidmi všemi 1 se hříšníky
sladce a vlídně zacházel, jak na Magdaleně
a na jiných očitě se spatřuje a jak mu to
nepřátelé na zlou stranu brali pravíce Luc.
15, 2,: ten hříšníky přijímá a jí s mmi. V
té lahodnosti se projevovala věčnájeho láska
Tit. 3, 4. n., a pro ni Pán posud k lidem
vlídně se schyluje, milostí svojich jim hojně
uštědřuje, ano i přímluvce u Otce za ně
čině Hebr. 7, 25. Rozdíl mezi mérností a la
hodou od rozličných se rozličně udává a oby
čejně tak, že slovo ono více všeobecně, toto
více vztabem k jiným se béře; obojím slo
vem se vytýká protiva prohlédání ku pří
snému právu.

Pavlovi protivníci jej obláčeli v tu po
mluvu a v tom ho hledali, že nepřítomen
jsa ovšem hrdě si vede, ale ve přítomnosti
své choulostiv, bázliv a neosměliv jest. I
nápodobí Pavel tu jejich pomluvu, an dí:
kterýž v líc sice pokoren jsem, nepřitomen ale
jsa smělým proti vám bývam. Tím hleděli
protivníci ochabiti a umdlíti důraz listu jeho
a zničiti jeho vliv nacírkev Korintskou; Pa
vel za svého pobytu v Korintě nevystoupil
tak přísně, poněvadž stav církve tehdá pří
snosti nevymáhal, kterýž napotom vlíváním
lichoapoštolův nemálo se zhoršil. Vece: v
tvář, v líc, t. j. přítomně, tváří v tvář poko
ren jest. Jest to totéž, co dí níže v. 10.:
Nebo řikají nepřátelé: listové jsou sice pří
ši a mocní, ale přítomnostjeho jestí mdla a
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řeč jeho prázna, Ano sám se nějak k tomu
má a přiznává 1. Cor. 2, 3., že byl u nich
ve mdlobě a v bázní. Avšak ponížený, cha
trný a neslibný stav jeho tehdejší týkal se
toliko zevnějšího spůsobu, že rukama se ži
vil, slov nádherných neužíval a hospodou u
Žida vypověděného bydlel Act. 18, 2. 3., ni
kdá ale nezadal Pavel důstojenství svého.
A tudy opětně úsilněji praví: Prosém pal
vás, abych přítomen jsa neosmělel tou důvě
rou, kterou domnín jsem odvážným býti pro
některým, jenž mnějí, že podle pletě chodíme.
Pravil dříve žádám, zapaxedo, nyní silněji
praví Čéouou, prosím, a sice prosí Korinťanů,
jak vulgáta slovem přidaným vás určuje, a
nedobře někteří slovo prosém ku Bohu od
nášeli. Prosí, aby tak chovali se, aby pří

©tomen jsa u nich nemusel užiti té přísnosti
a smělosti, kterou domnénjsem odvážným býti;
tak vulgáta slovo řecké Aoyičoua passivně
béře. Avšak jiní berou slovo to aktivně a
překládají: kterouž míním se opovážiti, odvá
žití či odvážným býti, t. j. přísnosti užiti a
dokázati hodlám proti některým, totiž těm,
jenž mnějí, že podle pletě chodíme; dí někte
rým, poněvadž jich jmenovati nechce. Podle
pletě choditě neznačí mdlobu a nestateč ze
vnější a slabotu lidskou naproti moci Boží,
jakoby říci volil, že ho mají někteří za člo
věka, jemuž ku prokázání moci od Boha da
né všeho se nedostává; nelíčí se mdloba ta
lidská, nébrž choditř se béře o chování-se
mravném a smysl jest, že podle pochotí a
vášní lidských, cti své a žádosti jiným se
zalíbiti píleje a jiné uraziti se štítě chodil,
a že za tou příčinou neužíval té moci za
svého pobytu, kteréž v listu svém použil.
Pomlouvali ho tedy, že jest pokrytcem a
chlubcem, vece Zlatoúst.

Tak sice smýšleli nepřátelé jeho a tak
o něm mluvili. Jinak se ale v skutku s ním
mělo a on co apoštol Páně nesměl dopustiti,
aby těm nepravým pomluvám víra se přidá
vala, poněvadž by tím samo evangelium bylo
úhonu bralo. Prosí tedy, aby ho ke smě
losti nenutili, nebo, vece dále, věc ta s námi
se docela jinak má. Nebo v pleti chodíce
nebojujeme podle pleté. V pleti chodíme, chce
říci, ale nechodíme podle pletě; leč místo
chodíme praví bojujeme, aby vyjevil, že apo
štolský úřad půtka nějaká a válkajest a aby
tak srdnatým během odpravil lež a pomluvu
protivníků svojich. V pleti chodíme, t. j. v
těle slabém, hříchům podrobeném živi jsme
na tom světě, avšak neválčíme podle pletě,
nenásledujeme zlých úmyslů, nepílíme lid
ských ohledů, pleť, t. j. zložádost není na
ším pravidlem a opolnou naší působivosti,
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Protiva spoléhá na předložkách ve a podle,
onou se přirozenost, touto náklonnost vůle
vystíhá. A právem mohl říci, že neválči po
dle pletě, t. j. že nevede úřadu svého apo
štolského pro ukájení nějaké lidské mravné
mdloby jakékoli. Nebo, dí dále, zbroj válčení
našeho není pleťská, nébrž sina a mocna v
Bohu ku podvrácení ohrad. Zbrojí rozumí
prostředky, jichž v boji s nepřáteli křesťan
ské víry užíval; pleťsképrostředky jsou, jenž
z pletě, ze zložádosti, původ mají a z oboru
hříšného života lidského pocházejí, od Ducha
svatého neprameníce se, na př. moudrost
pleťská 1, 12., smysl pletský Col. 2, 18.,
skutkové těla, jež Pavel vyčituje Gal. 5, 19.
Sv. Chrysostom klade jimi býti: bohatství,
slávu, vládu, blahomluvnost, pochlebství, po
krytství, chytrosti, podplatky a věci podobné.
Poněvadž ale zbroje takové pletské slaby
jsou aniž ku provedení účelů apoštolských
stačiti mohou, proto zbroje jim protivné du
chovné nenaznačují se podle povahy (ducho
vné), nébrž podle působnosti, síly a mohut
nosti, slovem silny. Dí: nébrž silna jest
zbroj naše Bohu. "Takovým protistavením
pleťských zbrojí proti silným či mocným při
rostá řeči důraz, ana se povaha pleťských,
slabost, a povaha mocných, duchovnosť, sama
sebou přimýšlí. Tudy není potřeba, slovo
pleťský o jediné mdlobě a chabosti rozuměti.
Dí pak, že oruží jeho mocna jsou a silna
jsou Bohu, ze deg, to jest před Bohem a v
očích Boha mocna jsou a tedy ovšem v so
bě a skutečně mocna jsou; dativem Bohu
zveličuje a upodstatňuje se mocnost oruží
dotčených a mylně jiní kladou býti instru
mentál Bohem či skrze Boha, že totiž Bůh
jim mocnosti té udílí, což sice pravda jest,
avšak nyní Pavel raději ku předešle vytknu
tému smyslu prohlédá. Podobně Act. 1,20.
Mojžíš sluje dorelog re Vee, t. j. Bohu sli
čen. Odění pak či oruží a zbroj taková jsou
slovo Boží, milodarové Ducha sv., dar divů
a zázraků, mocnost od Boha v kázaní vlitá,
aby se mu srdce lidská poddávala, horlivost,
stálost a vytrvalost, modlitba, dobrý úmysl,
trpělivost, láska, kterou se lidem propůjču
jeme a jim dokazujeme, že nehledáme jejich
statku, nébrž jejich spásy a že proto všeliké
svízely, ano i smrt podnikáme. Sám Pavel
pak vytýká a vypisuje ty zbraně Ef. 6, 10.
n., kdež i nám o tomšířeji mluviti přijde.
Ty zbroje pak jsou tak silny, že ovšem do
vedny a dostatečny jsou kupodvrácenéohrad,
t. j. rozbourání tvrzí, hradů a pevností, ji
miž nepřátelé brání, aby evangelium u nich
průchodu a rozkvětu nemělo. Ohradamt jme
nuje všecko to, čím oni pravdu víry obojo
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vávali a bludy svoje zastávali a všecky zá
vady, jimiž běh a úspěch evangelia zavalo
vali; jakové jsou filosofiepohanská, sofistika,
napohledné ctnosti, moc politická, nauky a
umy světské, nadto závist, nenávist, pomlu
vy, přízeň a Cokoliv ku podvrácení víry po
sloužiti mohlo. Ty ohrady a pevnosti veške
ry Pavel podvracoval a ovšem podvrátiti zdo
Jal těmi, jimiž bojoval oružími a oděními.
Podobně dí 1. Cor. 1, 19: Zahladím mou
drost moudrých a opátrnost opatrných za
vrhnu; kde jest moudrý? kde zpytatel toho
věku ?

Spůsob, jakým se ty tvrze, hrady a pe
vnosti podvracují, povalují a rozbořují, uka
zuje ihned, an dí: Ješto zámysly (myšlénky)
podvracujeme a všelikou obvyšnost pozdvěhlou
proti poznání Boha a zajímáme všeliký voz
um v poslušenství Krista a pohotově máme
potrestati všeliké neposlušenství, když naplmě
no bude vaše poslušenství. V textě ř. a lat.
jest zvláštní vazba, an se absolutný nomina
tiv místo ř. genitivu aneb lat. ablativu klade,
kteréž jsme my rozplavili spojkou jesto. My
šlénkami či zámysly, Aoyicuovsrozumí veške
ry nepřátelské idey, úsudky, sousudky, ná
vrby, řečnické důvody, subtilné důkazy, dů
vtipné ostrovtipnůstky, úklady, chytrosti a
cokoliv proti víře gřesťanské se vymýšlelo;
všecko to, vece Pavel, podvracuje a vyvra
cuje se našimi zbraněmi. O tom praví 1.
Cor. 3, 19.: Moudrost toho světa pošetilostí
Jest u Boha, jak psáno jest: polapím mou
dré v chytrosti jejich. Obvyšností slyší se ka
ždá na výši postavená hradba zdi, věže, hrad,
val, hráze, náspy, hať a podobné věci, jenž
se pozdvěhují a vypínají, vystavěny a vyhá
něny bývají proti poznání Boha pravého, aby
totiž pravá známost o Bohu pravém se ne
rozšiřovala a světem vládnouti nemohla a
nenaplnila se země poznáním Hospodina jako
vodami propast mořskou přikrývajícími, dle
slov Jes. 11, 9. Slovo obvýšnost tedy zna

| mená totéž co slovo hradba či ohrada dří
věji položené a ohledem myšlének značí něco
obecného, an myšlénky něco obzvláštního
znamenají. Těmi věcmi všemi míní se oruží,
na něž nepřítel se spoléhá; sám pak nepří
tel ten, jenž poražen býti má, vytýká se
slovy: a zajímáme všehký rozum v poslušen
stvé Krista; můžeme a snad lépe přeložiti
veškeren vtip, ř. vou, mysl, smysl. Ovšem
ale v plen bereme a v nevolnost podbijíme
rozum, pokud se protiví evangeliu a vlastní
moudrost od evangelia odchodnou a jí od
pornou založiti a ustanoviti hodlá. Myšlénky,
o nichž předešlo, jsou výplodky rozumu, 0
němž nyní mluví a neméně ze vtipu a r02
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umu vycházejí ohrady a obvyšnosti, což vše
cko slouží rozumu lidskému k obraně a vý
boji proti evangeliu, ale neobdrží a neodolá,
ješto rozum zajímán bývá, podroben bývá
co vrah a nepřítel v poslušenstvé Kristovi; a
s tím se válčení ukončuje. Podrobením či
poslušenstvém rozumí se obrácení na víru kře
sťanskou válčením apoštolů dostižené a 0 moc
nosti zbrojí důkaz dávající. Příklady moc
nosti té jsou sv. Dionysius areopagit, Ari
stides, Justin, Pantén a ti, kteří v Efesu
kniby magické či čarodějné spálili Act. 19,
19. Ti všickni, jak vůbec každý křesťan,
poddali rozum v poddanství a v manství Kri
stu Pánu, poddánství, o němž praví sv. Zla
toúst, že to jest převedení a ponětí od slu
žebnosti a otroctví k svobodě, od smrti k
životu, od záhynu k spáse. Praví v ř. do
poslušenství, ele, představujíc stav ten poslu
šenství Kristovi co nějaký pomístný obor,
do kterého nepřítel se uvodí. Samozřejmě
nechce tím apoštol říci, že všickni filosofové
Kristovým zbraněm se podrobili, nébrž jenom,
že oruží apoštolů bylo tak mocno a silno, že
veškery pomysly a úmysly a výmysly a zámysly
sebe vyšší a sebe důmyslnější a důvtip
nější víře křesťanské podrobiti mohlo a sku
tečně podrobilo u těch, kteří srdce svého
nezatvrdili.

Ale co ti, jenž tvrdošijně všemu odpí
rají, co se od nás hlásá, a ve své zarytostisezatvrzují?© Budou-litimocisvoukrálkuprovoditibezkáraně?© Ještojsmeapoštolé
a vyslancové všemohutného a povšechného
Pána, odpovídá Pavel, tedy ani ti, jenž
se evangelium přijíti odpírají, beze styku
s mocností jeho býti nemohou a vlivu spa
sivému se příčíce zakoušeti musejí pomsty
jeho. A to jest, co praví Pavel slovy: a
pohotové máme potrestati všelikého neposlu
šenství, když naplněno bude vaše poslušenství.
Fohotově má trest a pokutu na ty, kteří ne
poslušenství pílejí. Nejblíže míní křesťany,
jenžto se od lichoučitelů proti Pavlu dali
svésti, a přede všemi ty lichoučitele samy;
nebo o těch, jenž vně církve se nalézají,
pravil 1. Cor. 5, 13. 12. Kteří vně jsou, ty
souditi bude Bůh. A: co já mám je souditi?
Jakým spůsobem trest ten provoditi míní,
nepovídá, ale ovšem nemaje meče, jenž dán
jest Rom. 13, 4. vládě světské, jenom me
čem duchovným přikráčeti na lidi ty nekolné
hodlá, jakéhož užil proti smilníku z církve
jej vyhostiv 1. Cor. 5, 5., aneb jak Petr na
Ananiáše a Safíru Act. 5, 5. n. a on sám
na Elymáše Act. 13, 8. tělesnou pomstu u
vodil. A ovšem i nyní téhož meče užiti
mohl a mohl vydati lidi satanu, kteří v ne
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poslušenství potrvali. Dí ale: Když naplně
no bude vaše poslušenstvé či jak důrazněji a
vhodněji v řeckém textu čteme, když vaše
poslušenstvé naplněno bude. Klade vaše napřed,
aby tím více se zračilo, že odděluje vlasti
vou církev Korintskou od těch, kteří nepod
dajni, nepoddání a nepoddacíostávali a všeli
jak v církvi mětež a různice působili. Vysta
vuje Korinťany co takové, mezi kterými něco

neposlušenství zašlo a zaběhlo, což ale nynímizne a pomíjí, v rozvoji k úplnému posl
šenství se nalézajíc. Až dovršeno bude to
vyvinutí a dokonána poslušnost, tenkrát volí
přikročiti s trestem na ty, kteří by se ještě
odpírali. Tak Pavel různí osud a povahu
církve Korintské od vedralých svůdců a k
církvi se laskavě, ke svůdcům přísně míti
hodlá a vyjevuje, že posledních šetří jedině
pro církev a pro její posud k dokonalému
poslušenství nedošlou povahu. Neměli svůd
cové hned trestám býti, aby trest ten neza
sáhnul tolikéž i jiných Korinťanů. Jiní nepo
slušnými nerozumějí svůdců těch a učitelů,
nébrž ty Korinťany, kteří z pohanských ne
pravostí posud nevybředli; ale prvnější vý
klad průvodnější jest.

Leč an takto mluvil a vyhrožoval Pavel,
viděl v duchu lidi ty zpurné, odporné, ne
kolné, kteří na vnějšek a na vněšnost jeho
zírajíce pravého apoštola v něm se nedomý
šleli. I musel také o tom se zmíniti a po
měru zevnějšku k důstojenství dotknouti.
Ciní to v následujícím, an dí:

7. Na věci, jenž přede tváří jsou,
hleďte! Jestliže někdo si důvěřuje Kri
stův býti, to mysli opět u sebe, že, ja
kož on Kristův jest, tak 1 my. 8. Nebo
bychť i více něco pochlubil se mocí naší,
kterouž nám dal Pán ke vzdělání a ne
ku podvrácení, nebudu zahanben. 9.
Abych ale se nezdál jako strašiti vás
skrze listy, 10. nebo listové ovšem prý
vážní jsou a mocni, přítomnost ale tě
lesná jest chaba a řečpotupna: 11. toto
mysli, kdo takovým jest, že jací jsme
řečí skrze listy v nepřítomnosti, takoví
1 v přítomnosti v skutku. 12. Nebo ne
osmělujeme se přimísiti aneb přirovnati
se k některým, kteří sami sebe schva
Jují, nébrž sami k sobě se přiměřujeme
a přirovnáváme se sami k sobě. 13. Mý
pak do nesmírna se nebudeme chlubiti,
nébrž podle míry údělu, kteřouž odmě
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řil nám Bůh, podle míry dosáhnouti až
k vám. (14. Nebo ne jako bychom ne
dosahovali k vám, prostíráme se. Až k
vám jsme zajisté přišli v evangeliu Kri
stově,) 15. ne bez míry se chlubíce ci
zými pracemi, naději ale majíce, porů
ste-li víra vaše, mezi vámi zveličeni býti
podle údělu našeho do přehojna, 10.
abychom také po krajech za vámi evan
gelium hlásali a ne v cizém údělu věcmi
hotovými se honosili. 17. Kdo však se
chlubí, Pánem se chlub. 18. Nebo ne,
kdo sám sebe schvaluje, ten vyzkušen
jest, nébrž koho Bůh schvaluje.

Na zevnitřek a zevnějšek pohlédati a
dle něho soud o lidech vynášeti věc oby
čejná jest. Korintané nebyli lepší jiných
lidí a ke vnějšku Pavlovu hledíce a jej pod
očekáváním svojím býti se domnějíce méně
se do Pavla domýšleli a menší vzácnost mu
přikládali, nežli s důstojenstvím jeho apo
štolským obstáti mohlo. Mnohá a veliká
část z nich sice byla již se pozvedla k Je
pším a pravějším náhledům, ale ti, jenž se
dali svésti protivníkům Pavlovým, posaváde
na těch předsudcích trvali. Musel tedy apo
štol ovšem toho dotknouti. A činí to slovy:
Na věci,jenž v tvář jsou, hledte. Tak vul
gáta čte, jakoby ironickým spůsobem Pavel
mluvil. Ale text řecký lépe lze přeložiti
spůsobem tázacím: Na věci-lt, jenž předočima(vlíc)jsou,hleďite?© Podletvárnosti
o věcech a o mně soudíte a podle toho, co
na mně se méně slibného v očích vašich
jeví, o mně úsudek vynášíte? Jest to opak
toho, co velí Pán Jo. 7, 24.: Nesuďte podle
tvárnosti, nébrž spravedlivý soud suďte. Uměl
Pavel i postavou svou a svým jí držením
vážnost uvážných lidí si zjednati; ale ovšem
té honosivosti, drzosti, chvastavosti se mu
nedostávalo, jakými se vlastnostmi vyznačo
vali protivníci jeho, po nichž nejední z Ko
rintanů postoupali. Jiní, avšak nedobře a
proti mluvení biblickému slovo v tvářči před
očima berou ve smyslu dobrém: Hleďte na
věci, které patrny a zřejmy a ovšem na očích
jsou a nedejte se obalamutiti od oněch kři
klounů a žváčů, kteří slibnými bliktrami vás
ošalují. Ale slova xerů zporezov nemají toho
smyslu v bible, nébrž se jich tam jen o tvár
nosti a napohlednosti užívá. Tudy nejlépe
jest otazného spůsobu věty se držeti, na
kterou otázku Pavel ihned odpověď udává,
an vece: Někdo-li se důvěřuje Kristův býti,

373

to mysli opět o sobě, že jak on Kristův jest,
tak i my. Prozírá tu k výtkám proti němu
činěným od protivníků jeho, an roztroušeli,
že s Kristem neobcoval a od něho povolán
nebyl, což oni 0 sobě s chloubou pravili, 1.
Cor. 9, 1. 15, 8. a tudy za pravé apoštoly
se vydávali Pavla zamítajíce. Těm odpovídá:
Ten mysli opět u sebe, že jakož on Kristův
jest, tak 1 my, že já jim nijak neustupuji a
v tom jim v ničem neodevzdám, ješto jsem
Krista s nebe ke mně mluvícího spatřil a
od něho k apoštolství byl vyvolen. Vulgáta
četla čp. čavroť, jak N BL. mysli u sebe:
u sebe pak jest toli co podtají, v tichosti.
Obyčejný text řecký ale čte ©g' *avrov, od
sebe, t. j. samoděk, o své mysli a ujmě, bez
povídání mu věci té od jiných. Čtení to se
potvrzuje také slovem opět, jakoby pravil
apoštol: an v sebe důvěřuje, tedy zase my
sli a rozvaž u sebe. Slovo od sebe zří k
slovu sobě či s? ve předvětě. Ve slovech tak
ď my jsme uskrovnuje apoštol v řečina stejné
váze se s protivníky klada, nechtěje hned z
počátku obrany své se veličiti, nébrž zne
náhla a po mále takořka růsti a se rozmá
hati. Neklade ale toliko prostě slova čak %
my, nébrž je ihned odůvodňuje: Nebo bychť
ť více něco pochlubil se mocí, kterou nám dal
Pán ke vzdělání a ne ku podvrácení, nebudu
zahanben. Kdybych více moci sobě připiso
val, než sobě připisuji tuto v listu v. 3—6.
a jindy připisoval jsem sobě, nebudu zahan
ben či nebudu se museti zastyděti, ješto se
ukáže nebýti to pouhou schloubou, za kte
rou bych se zardíti musel. Dal mu Pán moc
velikou a od něho, od žádného pak člověka,
obdržel mohutnost apoštolství svého, jak
Gal. 1, 1. výslovně o tom praví. Opisuje a
líčí pak tu moc a povahu její podle ú
čelu, kterému moc ta sloužiti povinna. Dí:
kterou nám dal Pán ke vzdělání a ne ku
podvrácení, Představuje tu církev co stavbu,
co chrám nějaký, o němž učitelé pracují,
kteréhož obrazu nejednou v listech svojich
užívá 1. Cor. 3, 16. a prohlídá k lichouči
telům, kterým se obého nedostávalo, an ani
ode Krista apoštolství neměli, ani 0 vzdělání,
budování a dalejší vystavování církve Ko
rintské, t. j. o pokrok a zdokonalení kře
sťanského života jejich nedbali. Slovy těmi
se vytýká povaha moci duchovníavšech jejích
výkonů; máť ona vezdy sloužiti k tomu, aby
život křesťanský rostl a se zmáhal, nijakou
pak měrou škody a újmy nebral. Proto také
sněm Tridentský 25, 3. velí, aby meče vy
lučovati z církve užívalo se zřídka, střízvé
a ostražitě, tenkráte totiž, když ke vzdělání
církve a ke zkáze nepravosti sloužiti může.
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Nebudu zahanben, vece, ješto skutečně větší
moc do sebe mám, než kterou jsem se ho
nosil dosaváde; nemluví o zahanbení v den
soudný, nébrž o budoucnosti vůbec. — Před
stavený církve může a má zastávati sebe
dle příkladu sv. Pavla a byla by to druhdy
zráda na úřadu, kdyby důstojenství svého
nehájil. Neknězům potřebí také nejednou
zastávati čest představenců církevních, 0
nichž ďábel, jak praví sv. Augustin, hledi
zlopověst roztrušovati a hlásati: Kdož znich
jest, jenž dle Boha žije, a kdož zachovává
z nich čistotu?

Není to ale pouhá schlouba ani pouhá
nenáležitá honosivost, když se něčím vyšším
chlubiti strojím, vece dále Pavel, nébrž hotov
jsem dokázati, že skutečně mocnost tu do
sebe mám, ač jestli toho potřebí bude. To
praví apoštol dálejšími slovy, an dí: Abych
ale nezdál se jako strašiti vás skrze listy —
nebo listové ovšem prý vážní jsou a mocní,
přítomnost alé tělesná jest chaba a řeč po
tupna — toto mysli, kdož takovým jest, že
Jací jsme řečí skrze listy v nepřítomnosti, ta
kové i v přítomnosti v skutku. O vazbě slov
těchto mnohá otázka zabíhati může, an text
řecký bezspoječně klade abych se nezdál jako
strašitů vás skrze listy, tak že slova ta sličně
také se předešlými se poutati mohou v ten
spůsob: nebudu zahanben, abych se nezdál
strašiti vás pouze, t. j. honositi bych semohl
více, ale neučiním toho, abych senezdál vás
boniti atd. Aneb prostěji nebudu v tom svém
honosení se zahanben, an Bůh nedopustí,
abych se zdál vás jenom na prázno strašiti a
nezůstalo u mne při pouhých slovech, nébrž
skutkem se dokázalo, že já mužem jiným
jsem, než abych jedině listy strašiti hodlal.
Ale vulgáta čte spojku ale, dé. A tu buď
slova verše toho sama 0 sobě stojí vten spů
sob: abych se pak nezdál vás listy strašit,
čedy více o tom mluviti nechci; tak doplňují
celou dovětou někteří verš ten, slova jeho
za pouhou předvětu majíce. Ale jiní verše
tři, 9. 10. a 11. svazují spůsobem tím, že
verš 9. činí předvětu, jejíž dovětou jest verš
11., an mezitím verš 10. co vstavka a vložka
vsutá se považuje. Takto sice: Abychpak ne
zddl se strašiti vás skrze listy (nebo listové,
praví omi, vážní jsou a mocní, přítomnost tě
lesná ale jest chaba a řečpotupna,) to mysli,
kdo takým jest, že jací jsme slovemskrze listy
v nepřítomnosti, takové iv přítomnosti a skutku.
Té vazby se drží již sv. Zlatoúst a po něm
nesčíslní vykladatelé postupují. A skutečně
nejvíce pro sebe důvodu má ta vazba již
proto také, že tu ničeho nepotřebí přidávati
a přimýšleti. O čřstechPavlových povídali ne
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přátelé, že ovšem jsou těžci, vdění a mocní,
t. j. pronikaví, plní pohrůžek a domluv, pří
kří a přísní, ostři a tvrdi, strozi a trpci, v
nichž on hřímá a velikou mocjeví; dí listové,
že již dva byl napsal ku Korinťanům, znichž
jeden se ztratil. Praví oni, inguiunt, gac/v
dle B.; leč čtení obyčejné jest iv sinajském
gpyciv,Vece se, praví se, neosobným činem.
Přítomnost tělesná však jest chaba a potupna,
dějí titéž protivníci jeho; chaba stojí naproti
mocní a potupna naproti slovu vážní; vážný
jest, kdo od jiných si vážnosti vymoci umí
a tudy toho opak jest potupný. Jeho ústná
vyučování, napomínání, domlouváníatd., pra
vili oni, nenacházejí vážnosti, ano spotupou
a S pohrdou-se potkávají. Jiní to táhnou ku
postavě Pavlově, o níž se dovolávají podání,
kteréž ale dosti pozdě povstalo, že Pavel byl
dle těla postavy malé a zavalité, jak Nicef.
Coll. 2, 37. to uvodí. Lečlépe prvější výklad
se nese, jakož viděti 1. Cor. 2, 3. 4. A já
ve mdlobě a v bázní byl jsem mezi vámi a
řeč moje nebyla v slovech důvodných lidské
moudrosti. Ostatně uč se od Pavla, kdo jiné
vyučuje, aby skutkové jeho se sjednávali se
slovy jeho.

To uved tuto na našem místě mimo
chodem o tom, co nepřátelé o něm pravili,
vrací se opět k tomu, co byl začal praviti v.
9. a dovětou to doplňujíc dí: to mysli, kdo
takovým jest, že jací jsme v slovu skrze listy
v nepřítomnosti, takové jsme % v přítomnosti
v skutku. Ukážeme, že nemáme dvojí míry a
že na dvě strany se nekloníme, nébrž jedné
povahy následujeme a že ovšem i přítomni
jsouce, přísně a důrazně jednati dovedeme,
bude-li toho potřeba. Tudy nížejí hrozí 13,2.,
že přijda nebude šetřitř a hověti. Toho pak
již, že všudy stejnou měrou pokračuje a nijak
se nemění v povaze svojí, dokázati se jme,
an vece: Nebo neosmělujeme se přimásiti a
přirovnati se k některým, kteřísami sebeschva
lují, nébrž sami k sobě se přiměřujemea pří
rovnáváme se sami k sobě. Tak čte vulgáta
a ten jest smysl slov jejích. Neosměluji se,
vece ironicky, o sobě tak chlubivě mluviti,
jak tam ti někteří protivníci moji o sobě
mluví, aniž sobě volím připisovati předností
těch, jichž do sebe nemám, jak to činí lidé
oni, aniž také nad ně se vyvyšovati hodlám
a jimi pohrdati; nébrž já se měřím, t. j. 0
sobě soudím jenom podle toho, čím skutečně
jsem a na to se odvolávám, cojsem skutečně
vykonal. Takto měrou samého sebe a měrou
pravdy a skutků vlastních se měřím a ne
měrou jiných lidí, t. j. jiných lidískutky sobě
nepřipisuji, aniž jimi se honosím. Ale text
řecký průvodnějším čtením takto čte: Nebo
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neosmělujeme se přimísiti aneb přirovnat se k
některým z těch,kteří samt sebeschvalují, nébrž
ont k sobě samým sebe přiměřujíce a přůro
vnávajíce sebe samy k sobě, nesmyslní jsou. V
ř. £. jest spolu paronomasie čyxořat a oavy
xořvou,COŽV naší řeči napodobiti se dá pří
čítati a počítati aneb vnášetí a snášeti aneb
porovnávati a přírovnávati. Nechce se Pavel
s těmirovnati, kteří sam?sebe schvalují, 6těmi
sebechlubci a samochvalci, ironicky sobě veda
a vyznávaje nemíti do sebe těch předností,
jakými se oni honositi opovažují, nesmyslně
sobě při tom vedouce, že sami sebe k sobě
měří a porovnávají, ješto by se měli porovná
vati a přilicovati s lepšími, a dějnějšímia čin
nějšími muži; nebo v tom záleží nerozum a ne
smysl těch lidí, že se domnívají velkými býti
hledíce na to iedině, co samičiní, vědí, mohou
atd. a že jejich osoba jest jim opolnou a mě
řidlem, podle něhož o sobě soud vynášejí a
tudy jim sebeláska o nesčíslných zásluhách
a ctnostech vypravuje, ač všecko to na pou
hém zdání a pouhých snách spoléhá. Děje
se jim, jako když se pídimužík sám k sobě
měří a o velikána při něm stojícího nedbaje
sebe velikým býti klade. Ale i text ř. může
obrácen býti k sv. Pavlu a smysl tehdy s vý
kladem latinské vulgáty výšeudaným sesbíhá
až na slovce ov ovyodow, kteréž se za pří
čestí v dativu bere a vysvětluje v ten spů
sob, jakoby Pavel pravil: sami k sobě se
rovnáme, nevšak k oněm rozumným, t, j.za
rozumělým lidem ; aneb také vespůsob ten:
sami k sobě se přirovnáváme, k sobě neroz
umným lidem, jak nás v tom hledají. Iro
nicky ovšem mluví. Avšak tento výklad jest
nucený, točitý, krutitý a vrapatý a buď při
čtení vulcáty ostati, buď na výkladě textu ř.
o nepřátelech Pavlových přestávati přijde.
Tudy se učíme nepřilicovati se k lidem zřej
mě hříšným, jak dí sv. Fulgentius: Nepohlé
dej na to, v čem druzí chybují, nébrž na to,
v čem ty posud úchabek trpíš; kdo krhavé
oči má, není zdravook, očkoliv slep nejsa.

O sobě samém Pavel dále dokládá: My
pak do nesmérna se nebudeme chlubiti, nébrž
podle míry údělu, kterouž odměřil nám Bůh,
podle míry dosáhnouti až k vám. S bezmě
řím, bez míry, nadmírně se chlubí, kdo se
chlubí věcmi, jichž nevykonal a ve chloubě
své meze pravdy překročuje, jak to činili ti
lichoučitelé, jenžto se chlubili cizými pracemi,
jichž nikdy nepodnikli a krajinami jako ku
Kristu obrácenými, jichž nohou se nedotkli
a jmenovitě Pavla o čest obrácení Korintanů
připraviti hleděli, získání jich sobě připisu
jíce, aneb aspoň rozkvět té církve svým zá
sluhám přičítajíce, an mu toho, že otcem a
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roditelem jest Korinfanů, nijak popírati ne
mohli. Tudy dí 1. Cor. 4, 15, Byť pak jste
na tisíce měli pěstounů, však nemnoho mdte
otců, nebo v Kristu Ježíši já jsem vás skrze
evangehum zplodil. A 1. Cor. 3, 6. 10. vece,
že on církev tu štípil a co moudrý stavitel
k ní základ položil. Bezmála ti nepřátelé jeho
o sobě chvastali slovy žalmu 18, 5. po vsí
zemi vyšel zvuk náš a až do končin země slova
naše. Tak oni sice činí, vece Pavel; my ale
se nechlubíme leč dle míry údělu, kterouž od
měřil nám Bůh. Místo úděl stojí vlastně 0
polna, což jest měřítko, jehož se co pravidla
při měření užívá a tuto značí určené meze
či meslo a obor neb hranice, jenž apoštolu
neb učiteli k činnosti se určuje a odměřuje;
nérToovzuvovoc jest genitivus subjecti, míra
opolnou odměřená. Bůh volá toho neb onoho
k obrácení té neb oné krajiny, jemuž kra
jiny ty k získání jich pro Krista vykazuje a
jako odměřuje. Tak Act. 16, 10. povolán
Pavel viděním kázati evangelium Macedonii
a Act. 18, 9. 10. veleno jemu Korint město
pro Krista získati. Za stara kdo kterou kra
jinu obrátil, ten ji napřeď obyčejně spravo
val, z čehož rozdělení na diecésy povstalo a
nález církve vydán, aby každý biskup v 0
boru své diecésy jako nějakého mesla sobě
opolnou Boží odměřeného vládu provodil, za
meze její nesahaje. Tak praví Pavel, že se
držel podle míry, kterou mu Bůh odměřil 0
polnou, t. j. vůle své určením a chce říci:
Chovám se v mezech od Boha určených, aniž
zabíhám, rozstírám se a zasahuji za hranice
ty chloubou svou a svou honosbou; a tu se
již mohu i vámi chlubiti, ješto jsem vás 0
brátil a obor činnosti a působnosti mojí za
sahoval až k vám. Představuje Pavel obor
činnosti své co prostor sobě od Boha odmě
řený opolnou, v němž stojí a v němžse všech
stran až k mezem a končinám dosáhati má;
a odměřil mu Bůh, že mohl se roztáhnouti
a rozprostraniti až do Korintu. A toto ihned
mimochodem potvrzuje, an dí: Nebo ne ja
kobychom nedosahovali k vám, prosťíráme se;
až k vám jsme zajisté přišli v evangeliu IKri
stově. Neosobujeme sobě většího prostoru a
oboru, než Bůh odměřil nám,aniž prostíráme
se přes meze náležité a Bohem určené nám,
což by se stalo, kdybyste vy se nalezali mimo
obor nám vykázaný. Ostává Pavel při obraze
svém a praví, že kdyby obor mu vykázaný
nesahal až do Korintu a on by přece tam
sahal a dostihal, žeby se podobal člověku,
jenž přes míru se napíná a roztahuje, aby
dostihl tam, kam délka jeho nedosahuje.
Praesens Jakobychomnedosahovali vytýká po
vahu a nedobře se překládá nedosáhli; hi
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storicky odůvodňuje věc tu slovy následují
cími: až k vám jsme zajisté přišht v evange
bu Kristově. Dí v evangehu Krista, an evan
gelium považuje co živel, v němžto se po
hybuje a rozprostírá Rom. 1, 9. 2. Cor. 8,
18. Fil. 4, 3. 1. Thess. 3, 2. Nemálo mu
sela slova ta zahanbiti lidi Pavlovi protivné
a nad tím pouhýmhistorickým upamatováním
bylo se před jiným zardíti těm, jenž z Ko
rinfanů se zavésti a svésti dali.

O tom skutečném až k nim dostižení
svém jenom mimochodem a závorou doteknuv
vrací se k tomu, co byl v. 13. o nesmírném
chlubení-se pověděl, což opět ujímaje tu
dále provodí řka: Ne bez míry se chlubíceci
zými pracemi, naději ale majíce, poroste-li
víra vaše, mezi vámi zveličení býti podle ú
dělu našeho k nadbytku. Vázati přijde slova
k slovům první věty verše 13., jak již pra
veno, ačjiní jinak vazbu staví, již s těmijiž
s oněmi slovy je poutajíce, ovšem ale smyslu
tím neměníce, nébrž jen ke plynutosti a spla
vnosti hledíce. Bez míry se chlubí ten, kdo
za meze oboru svého se vypíná a Cizépráce
sobě připisuje, čehož lichoapoštolé se neje
dnou dopustili; slova cízými pracem? jsou
výklad toho a udávají předmět, jímž se bez
mírná schlouba vynořuje a vyjevuje. Toho
nečinil apoštol maje ovšem sám látky nazbyt
ke svému, kdyby bylo se mu ho zachtělo, chlu
bení. Jakož ale se cizými pracemi tehdejší
lichoapoštolé vychloubali, tak se to nejednou
nachází v historii církevné a od vykladatelů
se obracuje na protestanty, jejichž námahy
o rozšíření křesťanské víry ničemny jsou,
kteříž ale přece krajiny již církvi křesťanské
získané sobě podmaniti žádají a. tak cizými
pracemi se honositi usilují. Toho nechce a
poštol, nébrž jak dále praví, naději máme
při vzrostání víry vaší u vás zvehčení býti
podle údělu našeho k nadbytku, t. j. naději
máme při vzrostu víry vaší toho dostihnouti,
abychom úděl svůj, meslo své zveličili, t. j.
obor působení svého rozšířili do přehojna,
t. j. nekonečně dále a šíře po světě evan
gelium kázali. Praví, že doufá, že s denním
vzrostáním víry Korintanů on sám zveličuje
se, větším a větším takořka se stává, ješto
dále a dále se rozprostraňovati může; člověk
malý nesahá daleko, člověk veliký dále se
roztahovati může. Praví: Bude- růsti vaše
víra, jestli totiž vaše víra tam dospěje, že
působení mébo potřebovati nebude a mnědo
voleno bude, dáleji v jiných stranách působ
nost svou rozvinouti asice ne ledajak, nébrž
do přehojna, do nadbytku, do přesažita, pře
plývavě ; nebo Prov. 21, 5. Myšlení silneho
jest vezdy přehojno, Praví: podle údělu na
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šeho, podle mesla, podle třásla, nebo ač nad
bytečně a přesažitě se rozprostraniti hodlá,
přece ví, že působení jeho dálejší mu Bohem
odměřeno jest, a že se tedy děje podle 0
polny Bohem dané, t. j. podle meze od Boha
vyměřené; a to čČiněa se dáleji rozprostí
raje nebude se dále, nežli mu sluší, rozta
hovati. Dále se ale prostírati bude moci te
prva, když víra Korinfanů poroste, když či
stější, pevnější, živější se býti ukáže, nežli
dosavád jest, ješto dřívěji Korint ostavitine
hodlá, až víra jejich jisté síly, moci a ráz
nosti dosáhne, aby již působení jeho zhola
nepotřebovala. Tím jim naskýtá, že oni sami
mohou k tomu přispěti, aby obor činnosti
zveličil, roztáhl a rozprostranil, což nemalým
podnětem pro ně bylo u víře všelijak pro
spívati.

Ze slov do nadbytečna, do přehojna, do
hojnosti, do přesažita, vidíme, že byl sobě
toho povolání povědom, že všem národům
evangelium má zvěstovati Rom. 1, 14. 15.
15, 23. 24. Již tenkráte měl úmysl, do Ríma
a do Hispanie činnost svou přenésti Act. 19.
21. Rom. 15, 24. I vyjevuje dáleji také zá
měr takového svého zveličování, an praví:
abychom také po krajech za vámi evangeltum

hlásali a ne v cízém mesle věcmi spravenými
se honostli. Krajinami dálejšími za Korintem
míní krajiny dál k jihu, nejvíce ale k zá
padu; a sice Rím a Hispanie byly účelem,
kamž směřoval, jak výše praveno. Co klade:
ne v cízém mesle věcmi spravenýmť se hono
siti, při tom, ne bez ironie, hledí na proti
vníky svoje v Korintě, kteříž se Korintem
honosili, jenžto Pavlovi jsa přiměřen a od
měřen v mesle pro ně cizém, v cizých pro
ně oborech se nalézal a kdež již veškery
věci spraveny byly ode Pavla samého. O sobě
opak toho tvrdí, že nikdá se vtírati a vrý
vati nebude do krajiny jiným odměřenéa do
mesla jiným vytknutého. To dí také Rom.
15, 20., kdež praví: Hlásal jsem evangelium
ne tam, kde Kristus kázán již byl, abych ne
budoval na cízém základě. A maličko dříve
na témž místě Rom. 15, 18. Neosměluji se
mluviti něčeho z těch věcí, kterýchž skrze mne
nečiní Kristus ku poslušenství národů.

Poněvadž ale tak často o honosbě a chlou
bé mluvil a nejednou lichochloubu protivníků
svojich káral, nyní ku posledku krátkou pro
povědíučí, čím by sekdo chlubiti měl a v čem
pravá chlouba záleží. Dí: Kdo však sechlubí,
chlub se Pánem, t. j. Pána měj za předmět
chlouby své, an Pán jest, jehož milostí a
silou bytuje a působí. Tak on 1. Cor. 15,
10. se Pánem chlubí, an vece: Milostí Boží

jsem, což jsem; a milost jeho daremna ve mně
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nebyla, ale hojněji než všiclkní pracoval jsem,
ne já, nébrž milost Boží se mnou. Nemá za
jisté člověk nic od sebe a 1. Cor. 4, %.táže
se týž apoštol: Čo pak máš, čehojst nedo
stal? Pakli jsi dostal, pročchluběšse, jakobys
byl nedostal? Vysvětluje pak a dokazuje tu
všeobecnou průpověď, an dí: „Nebo ne kdo
sám sebe schvaluje, ten vyzkušen jest, nébrž
koho Bůh schvaluje. Kdo sám se schvaluje,
hrdopyškou bývá a marně se chvástává, zna
menitými skutky prokázati se nemoha; ale
koho Bůh schvaluje, ten vzácen, dostojen,
obstálým jest. Bůh schvaluje, když někomu
práci požehnává a jí znik a zdar dává, když
člověka toho z nebezpečí vytrhuje, když moc
divy činiti mu uděluje atd. Leč nato vněšné
schvalování tuto Pavel nehledí, nébrž jenom
na úsudek Boží. Kdo nic nemá, čehoby ne
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byl obdržel, nemá také ničeho, čím by se
mohl vychloubati. Sv. Cyprian dí: Ničím se
člověk nemůže chlubiti, ješto žádný skutek
dobrý z něho nevychází. Slova ta nejednou
sv. Augustin opakuje. Tudy Bohu se zalibo
vati a jím chlubiti se a na soudu jeho pře
stávati máme, ješto Bůh jediný spravedlivě
o každém soudí. Sebechlouba jest ten prach,
jejž vítr po zemi rozvívá a Pán Jo. 5, 44.
vytýkal Židům, že chválu jední oď druhých
přijímají, slávy, jenž od samého Boha jest,
nehledajíce. Sebechvalců nenávidí Bůh, vece
sv. Klément Rímský 1.Cor.30. Jestliže svatí
se druhdy zastávali a věcmi chlubili se, bylo
to jenom Bohem chlubení-se, a vezdyvšechnu
čest a slávu na Boha odlévali. Leč o tom
přijde jednati v hlavě následující,

Hlava XI.

Dále zastává apoštol sebeprotiodpůrcům svo
jim a sice 1—15. ukazuje svou ku Ko
rinfanům přivinulost a v kázaní nezišt
nost, ješto evangelium zdarma hlásal.
Nápotom omluvu o. sebechloubě učiniv
16—20. porovnává se s protivnéky svými
a přednosti svoje a zdsluhy i trudy svoje
vyčítá 21—33.

1. Kéžbyste snesli trochu nemou
drosti mojí! Ano, snestemne! 2. Žárlím
zajisté pro vás Boží žárlivostí; nebo jsem
zasnoubil vás jednomu muži, co pannu
čistou představiti Kristu. 3. Bojím se
však, aby jakož had Evu svedl chytro
stí svou, tak nebyli porušeni smyslové
vaši a neodpadli od prostoty, jenž jest
v Kristu. 4. Nebo jestli ten, co při
chází, jiného Krista hlásá, kterého jsme
nehlásali, aneb-li jinakého ducha obdr
žujete, jehož jste neobdrželi, aneb ji
naké evangelium, jehož jste nepřijali,
slušně byste snešli. 5. Nebo mním, že
jsem v ničem nezůstal za velikány apo
štoly. 6. Nebo ač jsem nedouk v řeči,
však ne v poznání, všelijak ale zjevni
jsme vám. (7. Cili jsem hřích spáchal,
sám sebe ponižujíc, byste vy povýšeni
byli, že jsem darmo evangelium Boží
zvěstoval vám? 8. Jiné církve jsem 0
loupil přijav opatření k službě vaší. 9.

A jsa u vás a nedostatek maje nikomu
jsem těžek nebyl, nebo nedostatek můj
doplnili bratři přišlí z Macedonie a vše
lijak bezobtížným jsem se vám zacho
val a zachovám. 10, Jestiť pravda Kri
stova ve mné, že chlouba ta nebude
utulena při mně, v krajinách achajských.
11. Proč? Ze nemiluji vás? Bůh ví.
12. Co ale činím, to i činiti budu, abych
uťal námětek těm, jenž žádají námětku,
aby v tom, čím se chlubí, shledání byli
jak i my. 13. Nebo takovíto lichoapo
štolé jsou, dělníci ošemetní, přepodobu
jíce se v apoštoly Kristovy. 14. A není
divu, nebo sám i satan přepodobňuje
se v anjela světla. 15. Není tedy věc
velká, sluhové-li jeho přepodobňují se
co sluhové spravedlivosti, jejichž konec
bude podle skutků jejich.

Pravil apoštol na konci předešlé hlavy
10, 18., že jenom ten jest vzácen a důsto
jen, koho Bůh schvaluje, nevšak ten, kdož
sám schvaluje sebe. Již ale přinucen jsa
některých chvalitebných věcí o sobě s chlou
bou dotýkati, ješto jej protivníci ke škodě
evangelia o všechnu vážnost u Korinfanů
připraviti usilovali, uznává za potřebno,
dřívěji nějakou té věci omluvu předeslati,
aby mu chloubu tu jeho blahomyslně přijali.
Schlouba a sebechvála má do sebe něco ne
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moudrosti a proto vidí se apoštolu předě
slati o tom, že jenom svrchovaná nutnost k
takovému sebe zastávání jej přiměla. Dí:
Kéž byste smesli trochu memoudrosti mojí!
Ano, sneste mne! Místo Kéž byste smesli
trochu nemoudrosti mojí! čte řecký text Kéž
snesete mne trochu podle nemoudďrostř. Kéž mi
toho nezazlíte, když se se chválou zastávati
budu. Nemoudrostí nazývá chloubu pro pří
činu již dotknutou, tudy písmo napomíná
Prov. 27, 2.: Nechať tě chválí jiný a ne ústa
ivá, cizý a ne rtové tvoji. Opětuje pak s
prosbou totéž, an dí: Ano snestemne! Aneb
lépe se čte v indikativu raději slovo dvé
1800, snášíte mne, tak že Pavel sebe opra
vuje: ano snášíte mne a nemám potřebí toho
se teprv od vás dožadovati; víte zajisté, že
chlouby nenávidím a že již svrchovaná a ne
odbytná potřeba na mne naléhá, v tu mi ne
milou samochválu se vydati. Již pak udává
příčiny, pro které se poněkud v sebechloubu
vylévati hodlá. Dí: Žárlím zajisté pro vás
Boží žárlivosti, nebo jsem zasnoubil vás je
dnomu muži, co pannu čistoupředstaviti Kri
stu. První příčinu chlouby té praví býti žár
livost nějakou posvátnou, kterou o ně žárlí.
Přirovnává Korintské k nevěstě, Krista k
ženichu a sebe ke družbovi a námluvčímu,
jak podobně Jan Křestitel Jo. 3, 29. to či
nil; on Korinťany či církev Korintskou za
snoubil Kristu jakožto choť a nyní mu zá
leží na tom, aby choť ta Kristu Pánu se
věrnou ukazovala. Tudy ždrlí žárlivostí Boží,
takovou, jakou Bůh má, ne nějakou lidskou
vášní a pochotnou náruživostí, nébrž tou, kte
rouž i Bůh sám o vás žárlí. Bůh ve Sta
rém Zákoně co choť lidu israelského se před
stavuje, kterýžto obraz vrcholuje v písni Ša
Jomounově; i praví nejednou sám o sobě, že
jest žárlivým, že totiž nefrpí žádného jiného
boha podle sebe, jemuž by se lid klaněti
směl. Jes. 62, 5. Jer. 3, 1. Ez. 16, 6. n.
Exod. 34, 14. Deut. 4, 24. 5, 9. 6, 15. a j.
V Novém Zákoně jest Kristus chotěm cír
kve Rom. 7, 4. Ef, 5, 25.; odpadáním ode
Krista se vzbuzuje žárlivost Boží v Bohu, a
takovým Žžárlením Žárliti praví tuto Pavel.
Zárlivost Boží jest tedy žárlivost, jenž na
Boha připadá a jíž Bůh sám žárlí; aniž do
bře vidí, kteří žárlivost Boží slyší žárlivostí
pro Boha, neb žárlivostí od Bohavlitou aneb
dokonce toliko svrchovanou žárlivost podle
toho, že co jest Božího, všechno svrchovano
jest. Ze ale žárlí takovou Žžárlivostí, toho
příčinu uvodí, an vece: Nebo jsem zasnoubil
vás jednomu muži, ne víceru, nébrž jediné
mu, jemuž tedy svrchovaně věrni býti máte,
nebo ani on netrpí nějakého soka aneb sou
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peře. Zasnoubení se děje v tomto životě
vírou a křestem, spojení skutečné stane se
po smrti, když se ozve hlas: Vstaňte, při
byl ženich. Proto se ale stal Pavel družbou
či svatem Kristovým, aby, jak dále praví,
pannu čistou představil Kristu; infinitiv před
staviti, zeoaorňocu vystihá záměr a účel 0
noho zasnoubení. Představení se díti bude
při příchodu chotě, totiž když Kristus při
bude s nebe, aby pojal choť k soběk věčné
spojbě Mat. 25, 1. n., Apoc. 19, 7—9. Jiní
spojují slovo Kristu hned se slovy: jednomu
muži, tak že Kristu jest apposice k slovům
těm; leč tak se musejí také spojiti zasnou
bil jsem představiti, což, poněvadž nedověcno
jest, také přijato býti nezasluhuje. Důraz
spoléhá na slovech co čistou pannu, která
neutrpěla ani žádné vady a žádných ú
štěrbků učením, ani mravy zlými se nepo
kálela.

Toho sice Pavel žádal a pilen byl, aby
církev byla před očima Páně bezvadá a
druhdy se mu Co čistá a nepokálená panna
představiti mohla; avšak dí dále: Obávám
se, aby jako had svedl Bvu chytrostí svou,
nebyli tak porušení smyslové vaši a neodpa
dli od prostoty, jenž jest v Kristu. Právem
se bál toho svedení, poněvadž ti lidé byli
v službě hada toho, jak nížeji povídá. Chy
trosti své se vyučili od toho, jenž Evu za
vedl. O Evě připomíná, ne pak o Adamovi,
poněvadž církev co pannu a tedy co ženskou
vystavil a poněvadž had napřed Evu svedl,
Eva pak potom Adama 1. Tim. 2, 13. Ha
dem se rozumí ďábel, jak na oce jest. Mluví
Pavel šetrně, jakoby se teprv obával nějaké
poruchy, ač již na mnoze církev ta skrze
nepřátely jeho vzala porušení. Praví: aby
nebyli porušení smyslové vaši. Smysly, vom
uate míní úkory mysli a vůle. Praví dále:
abyste neodpadli od prostoty, jenž jest v
Kristu. Prostotou se značí jednoduchost a
oddanost a věrnost, nepřivinulost k jinému
leč ku choti Kristu a nesdělování srdce
svého se žádným jiným. Ovšem především
k čistotě a nepokalenosti víry prohlédá.

Avšak církev o neporušenosti panenské
také slova ta rozumí a čísti je dává na den
panen, ješto se tajemství mystického snubu
církve s Kristem na pannách panenstvím
Bohu oddaných spatřuje. Při tom ale béře
také dva verše z předešlé kapitoly o skro
mnosti a vystříhání se chlouby, aby ukázala,
že všeliká ctnost jenom od Boha pochází a
chloubou se ztrácí. O panenství mysli a du
cha vykládaje slova ta sv. Augustin praví,
že panenství to záleží v dokonalé víře, zá
kladné a důvodné naději a čisté lásce a že
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duše se zpronevěřuje Bohu a Cizoložnou se
stává, když té neb oné ctnosti božské se
liší a zbavuje; i má se ovšem, jak sv. Ba
silius učí, na pozoru míti, aby ani jazykem,
ani ušima, ani očima, ani jiným smyslem,
ano ani myšlénkou se nepronevěřila a tělo
co chrám Boží čisto chovala. Sv. Bernard
přirovnává církev Mouřenkyni, kterou pojal
Mojžíš; Mojžíš sice barvy její změniti ne
mohl, ale Kristus si choť svou upravila vše
likou krásou vniternou ustroiil a ozdobil a
žádá právem, aby odestala od pochotí pleť
ských a zapomněla na mravy světa.

Leč abychom nezabíhali od cíle svého,
musíme se vrátiti k slovům sv.Pavla a ohle
dati, kterak on svou obavu, že byKorinťané
se snad svésti dali, odůvodňuje. Ciní to po
ironicku, an vece: Nebojestliten, copřichází,
jiného Krista hlásá, kterého jsme nehlásali,
aneb-lt jinakého ducha přijímáte, jehož jste
nepřijali aneb jinaké evangelium, jehož jste
neobdrželi, slusně byste snesl. Dí v singu
láru: Jestli ten, co přichází, jiného Krista
hlásá (aneb kdyby kdo z nich přijda jiného
Krista hlásal), nemaje na mysli jednu osobu,
nébrž na více jich mysle. Zjednotlivuje
veškeren ten rod vetřelců, jenž celou církev
od něho odvrátiti usilovali. Smysljest: Kdy
by lidé ti moji protivníci u vás věcem do
cela novým vyučovali a věci neslýchané a
nevídané působili, nikdo by vám toho ne
mohl zazliti, že se k nim přivinujete. Pří
chozémi míní své protivníky, jenž odjinud a
sice z Palestýny ponejvíce přicházeli a do.
církve Korintské se vdírali a vtírali; dí hlásá
a přijímáte v praesentě, poněvadž oni šmej
dy a rejdy svoje posaváde ještě tropil. Ji
ného Krista či dle čtenířeckého: Ježíše hlá
sati jest o něm tak hlásati, že již Ježíš se
ukazuje jinačím býti, než ten, jenž dřívezvě
stován a hlásán byl; proto praví vysvětlujíc:
jehož jsme nehlásali. Má na mysli chloubu
odpůrcův, kteří se honosili, že oni teprv
Korinftanům pravého Ježíše poznati dali. Oni
ale také se chlubili tím, že teprv nyní ká
zaním jejich pravého ducha dostali, jehož
na hlásání Pavlovo neobdrželi a že jiné mají
evangelium, jehož dříve ode Pavla nepřijali.
Sličně dí o Duchu odbdržeti,o evangeliu pří
jmouti, an vůle lidská při obdržení více
trpně, při přijímání více činněsi vede. Odnímá
jim takto výmluvu, pro kterou říci mohli,
že jim svobodno býti musí, také jiné mistry
slyšeti a k nim se přivinovati; činí to veda
je k nemožnosti a nemístnosti, ješto věc ne
možna jest, aby někdo jiného Ježíše kázal,
důstojnějších darů Ducha sv. uděloval a ji
stější evangelium co cestu kspáse ukazoval.
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Tudy se nepotýkají slova ta se slovy Gal.
1, 8. Jestli vám někdo káže jiné evangeltum,
nežli vám kázáno bylo, anathemou buď. K
jednotě prohlídá, jaká se v církvi nalézati:
má. Darmo se chlubí odštěpenci téhož ká
zati Krista a téhož Ducha přijímati, jestliže
se od církve odlučují. Vyjevtež nám, pravil
Tertullian, původ církve své, vyložte řadu
biskupů svých, která tak posloupně od po
čátků vybíhá, aby první od apoštola neb
muže apoštolského ustanoven býti se ukázal.
To Tertullian. Jestli tedy apoštol křivým
učitelům něčeho půjčovati se zdá, ironicky
to činí.

Při té přípustce ironicky vyslovené ale
Pavel vezdy na mysli jenom přece měl, že
by Korinfané velice ukřivdili sobě 1 jemu,
kdyby něco takového od nich snášeli; a to
jest ta věc, kterou dáleji potvrzuje, an dí:
Nebo mněm, že jsem míjak nezůstal za velikány
apoštoly, že v žádném ohledu zadu za nimi
nedržím. Místo velikány můžeme přeložiti
přesažité, převýtečné a podobně; v ř. t. stojí
příslovce vreodíev, převelmi, převelice, po
předně. Kdož ale jsou ti převeleapoštolé,
jak bychom jedním slovem přeložiti mohli?
Mnozí tu myslí o předních apoštolech, o Pe
tru, Jakobu a Janu Gal. 2, 9., jakoby apo
štol chtěl říci: nejsem menší těch největších
apoštolů, jež Kristus přednostmi obdařil, byv
tak jak oni neprostředně ode Krista k apo
štolství povolán a stejnými dary Ducha sv.
opatřen. Avšak Pavel nemá s těmi činiti,
nébrž s nedoapoštoly na odpor se staví;
také již slovo převeleapoštol namítá, že ho
neužívá o skutečných apoštolech předních.
Tudy lépe se rozumějí lichoapoštolé, pro
tivníci Pavlovi, jejichž osobivost a osvojivost
Pavel tu karikuje a pitvoří. Ze ale v ničem
neustoupá oněm domnělým velikánům, otom
se místněji pronáší a důvod toho klade:
Nebo ač jsem nedouk v řeči, však ne v po
znání; všelijak alezjevní jsmevám. Slova tato
Pavlova nejednoho vykladatele jak podivením
tak i rozpačitostí naplnila; obzvláště pak to,
že se nedoukem řeči býti praví, mnohé na
otázku přivedla, zda Pavel to na opravdu a
matorně praví, čili ironicky ohledem lichoapo
štolů a přetenělých některých Korinťanů, aneb v
pokoře-li tu méně o sobě nesoudí. nežli by
v pravdě o sobě povědíti mohl? Nejedni již
za stara mysleli, že tak mluví z pokory a ne
po holé pravdě; ale sv. Jeronym již praví,
že to Pavel s pravdou povídá. Sv. Augustin
doctr. chr. 4, 6. hájí obého, i že sv. Pavel
pravdu povídá, i že byl výmluvným a nevšed
ním řečníkem, že ale tuto po přípustku mluví
a. toho nepřátelům půjčuje, nechtěje se 0 věc
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S nimi hádati, na níž mnoho nezáleží. Dí
ten světec: Nepravíme, že by byl apoštol
následoval předpisů výmluvnických, toliko
za to máme, že za moudrostí jeho šla v zá
pětí výmluvnost. Tak soudil sv. Augustin.
V listech apoštolových shledáváme se s místy,
jimž pro sílu, mocnost, vznešenost a lahodu
řeči obdivovati se musíme a sami odpůrci
jeho připouštěli, že jeho listové vážní a
těžet jsou 2. Cor. 10, 10. I musíme za to
míti, že také řeči jeho podobnou silou a la
hodou se vyznačovaly, ješto v Lystře jej za
Merkuria kladli a žertvu jemu přinésti ho
dlali. Ale Pavel ovšem nepílel řečnických
ozdob, nešperkoval řeči své okrasami, jaké
Korinfané a vůbec Rekové milovali, period
nevyměřoval a po pravidlech umy, výmluv
nosti se neptal, ano nenáviděl těch šmejdů
a rejdů řečnických, v nichž tehdejší vkus
pokažený u Řeků si liboval. Miloval Pavel
pravdu a ne slova, vece sv. Augustin, za to
maje, že klíč zlatý málo prospívá, neotvírá-li
srdce a klíč dřevěný neškodí, k tomu-li nám
posluhuje, čeho potřebujeme. Nehledal a ne
užíval šperků a ozdob, k tomu prohlédaje,
jak 1. Cor. 2, 2. n. vece, aby víra stála na
základě moci Boží, ne pak na mluvě a vý
mluvnosti lidské spoléhala, a jak ještě jinde
dí1.Cor.4,20., že království Boží nezáleží na
slovech, nébrž na moci Boží se vzdělává.
Toho jim sice Pavel půjčuje, ale ihned při
dává: nevšak v poznání, v tom nejsem ne
doukem a nedospělým; a na tom konečně
všechno záleží. Dotýká tu hlavitě povahy a
vlastnosti apoštola, a jeví o sobě, že zná a
celou myslí prostoupá tajemství svaté víry.
S tím pak se můžete spokojiti, chce říci, ač
jestli se nevolíte o slova hádati, nébrž k
věci samé sahati. O tom piše také Ef. 3,
4., že mohou Efešané a vůbec čtenáři epi
štol jeho poznati hlubokou známost jeho Bo
žích tajemství.

Ale, vece dále, není potřebí déleji při
věci té zdržovati se; nebo všelijak, t. j. V
každém ohledu známi a zjevní jsme vám A
zbytečno bylo by se strany mojí věci ty šířeji
rozkládati a vysvětlovati. Ještě vykladači u
pozornují na to, že Pavel při slově zjevní
jsme z nepříma kárá lichoapoštoly, jenž po
krytsky tajili vady své žádajíce za ty, jimiž
nebyli, držáni a jmíni býti. Přidává text ř.
mezi všechněmi zjevni jsme, © zácw, t. j.
přede všemi jsem se ukazoval, jakým jsem,
aniž koho ze všech vás tajno zůstati mohlo,
jakým jsem a jaká má jestpovaha. A ovšem
domýšlí se právem, že jenom všelijak dobře
o něm souditi budou, ač chtějí-li spravedlivi
býti; tak výše praví 5, 11. naději míti, že
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jak před Bohem bez úhony jest, tak též jím
býti Korinfané přesvědčeni jsou.

Uvádí pak jednu věc, jenž největším dů
kazem neúhonnosti jeho byla, an vece: Čili
jsem hříchu se dočinil, sám sebe ponížujíc,
abyste vy povýšení byli, že jsem darmo evan
geltum Boží kázal vám? S bolestným srdcem,
avšak ne bez ironie činí otázku tu cítě ode
znána se býti od nich. Ponížil se, tak se
chovaje mezi nimi, jakoby žádného práva a
žádné moci neměl, a stal semdďlým,aby mdlé
získal 1. Cor. 9, 22., svýma rukama dobý
vaje pro sebe a stoupence svoje živnosti
Act. 18, 3. 20, 34. a vůbec nad to nejednou
nedostatek, hlad a žízeň trpě. Pracného ži
vota Řekové nenáviděli a řemesla se u nich

onejvíce od otroků odbývala; jinak bylo u
idů, kdež rabínům přikázáno mimo nauku

svou se řemeslu nějakému vyučiti. Nad to
Kristus Pán po třicet let práce hmotné ko
naje všelikou práci řemeslnou posvětil. Licho
učitelé ale právě tu pracovitost apoštolovu
a to sebe obtížné živení na zlou stranu klad
li, pravíce, že kdyby pravým byl apoštolem,
jistě by práva užíval od církví opatření žá
dati. Poněvadž ale toho nežádá, tedy jistě
tím na jevo dává, že pravým apoštolem není.
A on to přece činil, aby Korinfany povýšil,
totiž z duchovné nicoty a z ponížení lidského
rozumu je vydobyl k světlu a k výši spa
sení věčného vyučováním, obrácením a opa

trováním. Tím že apoštol sám živnost si ob
staral, mnohá závada byla odstraněna, po
horšení žádnému nedáváno a vzdělání usnad
něno. Tím ale sebe a soudruhů svojich vyži
vováním byl v stavu, darmo evangelium kázati
Korinťanům a jich dožadováním výživy ne
obtěžovati. Na jedno vychází věc, poutáme-li
poslední větu, že jsem darmo evangehum Boží
kázal ku slovům Hřích-lí jsem spáchal, což
lépe a splavněji se stává, aneb-li ji přiva
zujeme ku slovu pomžujíc se! Slovo ďarmo
má důraz a neméně slovo Boží; darmo Boží
slovo, věc tak svrchované vzácnou, drahou a
důstojnou jsem vám naskýtal zadarmo.

To pak Pavel dáleji vysvětlujíc vece:
Jiné církve jsem oloupil přijav opatření k
službě vaší. Oloupil vece slovem přesažitým,
aby nevděční Korinfané tím více pocítili, jak
jich šetřil a nad tím se zarděli; nemíní ně
jakého násilného oloupení. Opatření či vy
živení přijal ozvláště od církví Macedonských
Fil. 4, 15. 16. a sice vzal opatření od těch
nuzných a. chudých církví k služběKorintanů,
aby totiž jim v evangeliu sloužiti mohl; a
nad tím se mnohem více měli zastyděti Ko
rinfané bohatci. Zdá se některým, že apo
štol tu především porovnává úřad svůj k stavu
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vojenskému, aby Korinťanům tím světleji bez
práví jejich ukázal, an neslýcháno bývá, aby
kdo na svůj peníz aneb dokonce na cizí pe
níz někomu vojoval. 1. Cor. 9,17. Ale slovo
fecké owovov vůbec výživu znamená. Neod
volává se tu na práci a námahu rukou svojich,
poněvadž protivníci jeho mu zazlívali věctu,
že totiž to činí nemaje práva aneb aspoň ne
troufaje sobě žádati výživy od církve Korint
ské, jak to 1. Cor. 9, 4. Zda nemáme moci
nad potravou a pitím? Toho jim ani dáleji
nezamlčuje, an dí: A jsa u vás a nedostatek
maje nikomu jsem těžek nebyl, nebo nedosta
tek můj doplnili bratři přišlí z Macedonie. Co
jinde a nejvíce od Macedoňanů darem ob
držel, to uschránil sobě a z toho žil v Ko
rintě kázaje a při tom ovšem rukama svýma
pracuje a když za pobytu jeho tamějšího ne
dostatek se u něho ohlásil, ani tehdá neužil
práva svého a nebyl nikomu z Korinfanů obťižen,
t. j. nežádal jsem od nikoho nějaké výživy,
nébrž došlí z Macedonie přátelé jej opět všemi
potřebami zanesli; pracoval Pavel rukama
svýma Act. 18, 3,, ale jsa toli kázaním za
neprázněn nestačil k opatření sobě celé vý
živy. O Macedoňanech praví Fil. 4, 15. 16.
Víte, Pilipané, že když jsem vyšel z Macedo
nie, žádná církev nebyla semnou v obecenství
ohledem dávání a přijímání, lečvy sami. Tím
šlo, že Pavel od Korintanů ničeho nepotře
boval a tudy také od nich nic nebral. Zdá
se, že Timotheus a Silas Act. 17, 14. 13,5.
z Macedonie k němu do Korintu dostihše mu
příspěvky odtud přinesli. Slušná věc jest,
aby církev bohatší podporovala církev nuz
nou. Ale on netoliko dosud jim obtížen ne
byl, nébrž ani dále u nich práva svého uží
vati zhola neobmýšlel, jak ihned klade: Vse
lijak bezobližnýmjsem se vám zachoval a za
chovám. Dí zachovám, aby nemysleli Korin
tané, že se nějaké od nich podpory do
máhá. Ještě musíme poznamenati, že slovo
doplnili nadesýlá, že pracováním rukou svo
jich poněkud nedostatku svému vyhověl,

Nepraví ale Pavel slova zachovám i do
budoucna jenom na zdařbůh a do větru, nébrž
s celou opravdou a matorností. Tudy se na
osvědčení opravdovosti své táhne ku svěde
ctví Krista Pána a zapřísaháse: Jesti pravda
Kristova ve mně, že chlouba ta nebude utou
lena při mně v krajinách achajských, Uji
šťuje apoštol pravdou Kristovou, jenž v něm
jest. Pravda a pravdolibost Kristova, pravda,
jakou Kristus žádá a která na Krista při
padá, jest v něm a tudy pokrytství, klam,
lež a podobné nepravosti se ho netknou a
Cizy mu jsou, an S pravdou Kristovou ob
státi nemohou. Ví apoštol, že Kristus vněm
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jest a v něm žije Gal. 2, 20., že srdce Kri
stovo v něm tluče Fil. 1, 18., že Kristus v
něm mluví a působí duchem svým, jenž
v něm přebývá Rom. 8, 9. n. Není tedy
smysl: Jak křesťanemjsem; výklad ten ocha
buje a splaštuje sílu výroku Pavlova, an ra
ději slova ta týž smysl mají, jak Rom. 9,1.
Pravdu pruvím v Kristu a nelhu. Dí nebude
utoulena Či stoulena chlouba ta, totiž evan
gellum zdarma kázati; vystavuje chloubu co
osobu, jenž vece, nikdá nebude tam přive
dena, aby ústa stouliti, zacpati a se odml
četi musela. Jiní se domnívají, že jest ob
raz vzat od žídel a pramenů a od zacpání
jich, jiní, že od zahražení cest Os. 2,6.; leč

nější, ač smysl na jedno vychází. Při mně
Či na mne eig čně, ohledem mne; kdyby Pa
vel upustil od bezplatného kázaní u Korin
ťanů, tedy by se chloubě ohledem Pavla ústa
stoulila ; při tom mu na mvsli tane, že druzí
marně chlubí se a že ovšem chloubám jich
nepravým a nepravdivým ústa zacpána býti
mohou a mají. Nedí: u vás aneb mezi vámi,
nébrž v krajinách achajských, díl aby šetr
něji mluvil, díl aby velebněji řeč jeho se ři
nula.

Leč při tom ač šetrném opovídání mohli
Korinťané za to míti, že zhola veškera láska
jeho k nim vyhasla. L vychází vestříc do
mnění tomuřka: Proč? Zenemiluji vás? Bůh
ví. Nepřijímati darů jest velečasto svědectvím
nelásky a nepřítulnosti k tomu, jenž nám je
naskýtá. Pavelalevece: Bůh ví, že vás miluji,
a že neznějaké k vám nelibosti darů od vás
bráti nechci. A tak odmítá podezření to; ale
i kladnou příčinu dostavuje, proč od nich
ničeho přijíti nehodlá, an dí dále: (o ale
činím, to ( činiti budu, abych uťal námětek
těm, jenž žádají námětiku, aby v tom, čím se
chlubí, shledání byli jak ©my. Námětek ten
čili příčina byla, Pavlovi utrhati a ze cti jej
olupovati; kdyby totiž byl od Korintanů při
jal opatření nějaké, byli by o něm trousili,
že jest lakom a lakoten a sobec, a že jim,
jenž toliko nějakého opatření hledají a jenžto
všelijak nad něho předčí, ovšem ustoupáti
musí. Již pak vysvětluje, jakého účelu při
tom námětku a té příležitosti odpůrci hle
dají, totiž; aby v tom, čím se chlubí, shledání
byli, jako my; aby mně v kázaní evangelia
byli rovni, ješto posud nerovnost mezi námi
panuje veliká, an já zdarma, oni za peníze
evangelium káží. Kdybych pak se jim já v
tom rovnati hodlal, snadno by některé ne
ostražité duše na svou stranu ulovili. Smysl
ten nejvíce dopadá k obyčejům a mravům
lichoučitelů, jakož i k souvislosti řeči, Jiní
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ale přece táhnou slova ta k záměrům Pa
vlovým, jakoby on hleděl docíliti toho, aby
oni v tom, čím se chlubí, shledání byli, jak
on; oni se chvastali nezištností, ale marně
a lživě, ješto se dali od Korinťanů živiti.
Teď ale prý prohlídá Pavel k tomu, aby je
k následování svojí pravdivé nezištnosti při
měl. Ale výklad ten musí ustoupiti pře
dnímu; ovšem i on dobře béře slova čím se
chlubí o napohledné, slibné a naodivné ne
zištnosti, ale líčení odpůrců Pavlových ní
žeji v. 13. n. položené neshoduje se s ním,
aniž mohlo apoštolovi na mysli tanouti, aby
je ku počínání takovému sklonil, jímžto by
s větším úspěchem byli jemu odpor klásti
mohli. Jiných ještě výkladů pomíjíme.

Ukazuje se v dalejšku rozdíl, jenž mezi
ním a těmi lichoapoštoly zabíhá a líčí se
zištnost jejich, jakož i ostatní povaha jejich,
jejich pokrvtství, klamy a lesti, nepoctivost
a zpronevěřilost jejich. Ukazuje to slovy, jež
v následujícím verši uvádí: Nebo tací to li
choapoštolé jsou dělníci ošemetní, přepodobu
jíce se v apoštoly IKristovy. Jiní překládají:
nebo takováto lidé jsou lichoapoštolé, dělníci
ošemetní atd. berouce slovo WevdazooroAosza
predikát; rozdíl smyslu netýká se, nébrž
jenom logických poměrů řeči. Lichoapoštolé,
Jichovyslanci byli nevykonávajíce díla a práce
toho, od něhož posláni byli, nébrž svým po
chotěm a ziskům sloužíce; aneb raději jsou
to ti, kteří od nikoho posláni nebyli, ani od
Krista, ani od prvoapoštolů, ač se tím vy
chloubali, jak o nich píší apoštolé na sněmu
v listu oběžném Act. 15, 24. někteří vyšedše
od nás zkormoutili vás slovy; jiměto jsme
neporučihi. Ošemetnými dělníky je nazývá, po
něvadž zdáli se sice pečovati o spásu lid
skou, ale v skutku jenom zisku svého a svých
pochotí hleděli, nesloužíce IKristu, jak jinde
praví, nébrž bříchu svému Rom. 16, 18. Aby
ale přece za pravé apoštoly Páně držáni byli,
tedy podobu takovou na se přijímají a v tvár
nost apoštolů pravých se obláčejí.

Vysvětluje pak to jejich přetvařování
příkladem a vzorem, jehož oni při tom ná
sledují, an dí: A nené divu, nebo sám satan
přepodobuje se v anjela světla ; není teďy věc
veliká, sluhové-li jeho se přepodobují ve sluhy
spravedlivosti, Dovodí od velka k malu, ode
pána a mistra k sluhům a učnům. Dábel či
satan přijímá tvárnost anjela světla na sebe,
aby člověka tím spíše ošálil. Anjel světla
jest anjel dobrý. Tak bytnost Boží světlo
jest 1. Jo. 1, 5. a Bůh ve světle přebývá1.
Tim. 6, 16., ve slávě a velebě světlé a ve
lezářné, tak i sluhové Boží vyšší, totiž an
jelé, jsou přírody světlé a tudy od nich, kde
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koli se vyskytnou, světlo vychází. Světlo jest
oznakem pravdy a Svatosti; naopak tma jest
oznakem bludu a nešlechetnosti a tudy Ef.
6, 12. sluje ďábel správcem temnosti. Před
pokládá apoštol, že dábel lidi šálí a pokouší
podobu anjela na se bera a vůbec za toho
se vydávaje, jemuž co nejvíce na srdci leží,
aby všady a každému blaze se dálo,an zatím
člověka o spásu věčnou připraviti usiluje.
Cinil to v ráji vydávaje se za přítele lidí;
činil to při Kristu vydávaje sezatoho,jemuž
vůle Boží především jiným mila jest a vzácna,
činí to, kdykoli člověka svésti hodlá a ob
láčí se v podobu pravé povaze svojí proti
vnou. Druhdy ďábel něco dobrého člověku
vdunuje, aby jej tím snáze k záměrům svým
schýliti mohl. Druhdy světlé tělo na se béře,
jak sv. Martinu se stalo, druhdy nevidomě
hlas vypouští k svedení, jakým činem Sv.
Františka Ass. svésti hleděl; druhdy obraz
nosti lidské obrazy svůdné naskýtá a mno
hými jinými spůsoby svozuje člověky. Oše
meten jest, vece sv. Augustin, a klamové
jeho nehned se poznávají; již tuto, již tam jest,jižberánkem,jižvlkem;šípysvév toulutají
a nástrahy a léčky své světlem kryje. Po
božné lidi, vece sv. Rehoř, satan jinak zalu
zuje než lidi světáky, an jim zlo v rouchu
ctnosti vyličuje. Tu není pomoci, leč po
kora a přivinutí k církvi katolické, V životě
sv. otců se vypravuje, že se ďábel zjevil ve
spůsobě světlého anjela poustevníku a pra
vil k němu: Já jsem Gabriel a poslán jsem
od Boha k tobě; proč oči zavíráš? Onale
odpověděl: Bezmála k jinému poslán jsi,
nebo já hoden nejsem, aby ke mně poslán
byl anjel. A ihned zmizelo vidění to ša
lebné. K jinému přišel pln světla s ohni
vým vozem, pravě, že jej převede do ráje,
jak druhdy Eliáše proroka; leč znamením
kříže se oddálil. K jinému opět přišel ve
světlém spůsobě co Kristus, leč ten zbavil
se pokušení pravě, že v tomto životě ve
slávě Krista nezná, aniž viděti žádá, v jeho
utrpeních se kochaje a přestávaje na tom,
aby mu byla na onom světě sláva Páně u
kázána. Když ale satan, jehož bytností tma
jest, v anjela světla se obléci může, nené
velká věc či není divu, zavírá apoštol, slu
hové-li jeho se přepodobují, jako by byli slu
hové spravedlnosti, to jest ti, kteří spravedl
nosti slouží. Tím nazývá lichoapoštoly slu
hami dáblovými a dokládá, že jejich konec
bude podle skutků jejich, jak totiž zasloužili;
ošemetnost jejich bude odkryta a vyjevena.
Konec jejich zahynutí Fil. 3, 19. a smrt
věčná Rom. 6, 21. Nebo Bůh nedá se mý
Jiti škraboškou jejich. Kdo říši Boží slou
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žil, účasten jí bude po smrti na věky, na
opak kdo zlo jakkoli podporoval, se zlodu
chem podíl obdrží.

Vyliv tak city a myšlénky svoje stranu
bezplatného působení svého vrací se apo
štol k omluvě chlouby své, kterou již nyní
počíti hodlá. Dí:

16. Opět pravím: Nikdo mne ne
měj za nemoudrého, aneb alespoň jako
nemoudrého přijměte mne, abych 1 já
se něco málo pochlubil. 17. Co mluvím,
nemluvím podle Boha, nébrž jako vne
moudrosti v té příčině chlouby. 18, Po
něvadž se mnozí chlubí podle těla, 1 já
se pochlubím. 19. Rádi zajisté snášíte
nemoudré, jsouce sami moudři. 20. Nebo
snášíte, někdo-li vás porobuje, někdo-li
požírá, někdo-li obírá, někdo-li se po
zdvihá, někdo-li ve tvář vás bije. 21.
K hanbě pravím, jako bychom myslabi
byli v té části. V čem kdo se osmě
luje, v nemoudrosti pravím, osměluji se
i já. 22. Hebréové jsou? i já, Isra
elité jsou? i já, símě Abrahamovo jsou ?
1 já, 23. služebníci Kristovi jsou? co
nesmyslný pravím, více já: v trudech
přemnohých, v žalářech přehojně, v ra
nách nad míru, ve smrtech častokrát.
24. Od Zidů pětkrát čtyřicet ran bez
jedné obdržel jsem. 25. Třikrát jsem
švihán byl, jednou kamenován jsem byl,
třikrát jsem tápal, den a noc v hloubi
mořské jsem trávil; 26. na cestách ča
sto, v nebezpečích na řekách, v nebez
pečích od zbojníků, v nebezpečích od
rodáků, v nebezpečích od pohanů, v
nebezpečích v městě, v nebezpečích na
poušti, v nebezpečích na moři, v ne
bezpečích mezi lichobratry : 27. v trudu
a klopotě, ve bděních mnohých, ve hla
du a žízni, v postech mnohých, v zimě
a nahotě. 22 Kromě vněšných věcí,
naléhání na mne každodenná, péče ©
všechny církve. 29. Kdož je slab, ajáslabnejsem?© Kdožsehorší,ajá
nehořím? 30. Chlubiti-li se potřeba,
tím, co slabosti mé příleží, chlubiti se
budu. 31. Bůh a Otec Pána našeho
Jesu Krista, jenž jest blahoslaven na
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věky, ví, že nelhu. 32. V Damašku
náměstník Arety krále ostříhal města
Damašťanů, aby mne uchvátil, 39. a
oknem v koši spuštěn jsem byl přes zeď
a tak jsem ušel rukou jeho.

Hodlaje Pavel některak mluviti o chva
litebných věcech svojich opěš a opět omluvu
předesýlá, aby ukázal, jak bezděčně v sa
mochválu se vydává. Byla sice toho svrcho
vaná potřeba, jak jsme pravili, a kdyby se
nebyl tak hájil, byla by nemálo pýcha a na
dutost lichoapoštolů se zdvihala a nejedna
duše by se pomásti a od pravověrnosti ryzé
a přesné k některým lidským výmyslům a
židovským přívěskům zavésti dala. Ač ale
poznával potřebu chvalitebného o sobě mlu
vení, jednak nerad přece na to se vydával,
věda, že chlouba všeliká sama v sobě ni
čemna a prázna jest L. 17, 10. Vraceje se
tedy k té o sobě chloubě omluvně vece:
Opět pravím, nikdo mne neměj za nemou
drého aneb aspoň co nemoudrého přijměte
mne, abych i já se něcomálo pochlubil. Chce
říci apoštol: Poodnesl jsem se poněkud od
toho, o čem jsem mluviti hodlal a vraceje
se ke chloubám svojim prosím vás nepoklá
dati toho k nemoudrosti a nerozumu, ana
nepřichází ze ctižádosti, nébrž se pro po
třebnou obranu děje; jestliže ale oslyšeti
mne hodláte, tedy aspoň co nemoudrého mne
sneste, an snášíte nemoudrost takovou u ji
ných. A sice přijměte mne, abych i já se
trochu pochlubil, jak lichoapoštolé to přes
míru činí. Nebo — a tím udává příčinu,
proč o snášení své nemoudrosti prosí — co
mluvím, nemluvím podle Boha, nébrž jako v
nemoudrosti v té podstatě chlouby. Není to
podle Ducha Božího chlubiti se, an veškera
chlouba naše v Bohu býti má; aniž jest to
podle Ducha Fáně, jak místo Boha čte text
řecký, něčím se chlubiti Rom. 15, 5. Ne
vylučuje od těch slov svojich Božského nad
chnutí a 1 k té samochvále duch Páně ho
podunul a ji mu vdechl; jest ten případ
podoben s tím, kdož vlastní mínění svoje vy
jadřuje, avšak při tom sobě povědom ostává,
že 1 v tom Duchem sv. veden jest 1. Cor.
T, 12. 25. 40. Kdež potřeba vymáhá sebe
chváliti, tam se toho člověk bez hříchu pod
jíti může, ano i podjíti má. Samuel nezišt
nost svou před lidem chválil 1. Reg. 12, 3.
David o neohroženosti své mluvil před Sau
Jem na Goliata útok činiti hodlaje. Amos
prorok 7, 15. hájí proroctví svého před A
masiem knězem, jenž jej u krále Israelského
Jeroboama osočil. Ještě sice nechlubí se,
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s.. 2.v
ale již již činiti to hodlá. Může ale tím
spíše od nich očekávati, že snesou chloubu
jeho, an to i jiní mnohem více činí a od
Korinťanů trpěni bývají. A to dí dále: Po
něvadž se mnozí chlubí podle pletě, i já se
pochlubím. Podle pletě jest opak toho, co
pravil podle Boha či podle Pána v. 17. a
tudy mnozí berou slova podle pletě o spů
sobu chlouby, že ji totiž přednáší co člověk,
a člověku obyčejnému se druhdy přihodí po
Chlubiti se, ač to s duchem a příkazem Páně
se nesrovnává. Jiní ale lépe slova ta berou
o předmětu chlouby, že totiž se míní chlu
biti vněšnými přednostmi, jakovéž jsou uro
zenost, bohatství, moudrost atd. a jak po
dobně praví Fil. 3, 3. 4. Zakládá-li si ně
kdo v pleti, já více.. Tím méně se mohou
urážeti na chloubě jeho, an jak jim dále vy
týká, rádi snášejí nemoudďré,jsouce sami mou
dři; nebo člověk moudrý rád snáší nemou
dré, ana i ta snášelivost k moudrosti patří.
Snášíte, vece, ony nemudrochy, ač byste co
lidé moudří toho činiti neměli; tím více se
i podobného snášení od vás nadíti mohu.
Jest ironie ve slově moudřt jsouce a důvod
se vede od většího k menšímu ; kdo zajisté
veliký chvastot snáší, ten i malou pochlubu
snese.

To pak nyní vítězně podrobněji vyjá
dřuje, an dí: Nebo sndšíte, někdo-li vás po
robuje, někdo-li obírá, někdo-li se pozdvthá,
někdo-li v tvář vás břje. Dí tedy: Nebo
sndšíte, někdo-li vás porobuje, po pansku a
pánovitě s vámi nakládá, jakoby otroky před
sebou měl. Nejmenuje, kdo tak činí, ale
ovšem na oce jest, že při tom a výtkách ná
sledujících lichoučitele, o nichž často mluvil,
na mysli a na rozumě chová. Pánovitě si
počínali oni ve věcech církevních, pánovitě
si vedli i ve věcech světských, pokud toho
se dopouštěti mohli, jak z toho viděti, co
dále praví Pavel: Někdo-lt vás vyžírá čipo
žérá, t. j. o statek vás olupuje a připravuje
pod rozličnými záminkami. U svatých Mat.
23, 14. Lukáše 20, 47. Pán bědu vynáší na
ty, kteří vyžírají domy vdov pod zámyslem
dlouhých modliteb. Snášíte ale také, někdo-li
obírá vás, buď statek váš odnímá a vám vy
dírá a všelijak utiskuje, buď raději vásjímá,
mysl vaši co nějakým kouzlem si podmanuje
a šmejdy a rejdy svými podtajnými ve svou
moc podbíjí a o duchovnou svobodu vás
připravuje. Někdo-lt se pozdvihá, pozvedá, s
pýchou a hrdostí s vámi si vede, pyšně se
nad vámi potřásajíc, někdo-l ve tvář vás bije,
t. j. krutě a tvrdě a potupně s vámi naklá
dá a s vámi hanlivě zachází. Děje se to

pejednou, že ti, jenž k své povinnosti vážně
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stojí, v potupě a necti a nevážnosti ostávají,
an hrdopyškové a křiklouni moc svou nad
lidem prováděti směle a svobodně mohou.
Nébrž Bůh druhdy dopouští, aby národové
podrobeni byli zlolidem, vlkům, námezdní
kům a trestá tím nekolnost a nepoddajnost
jejich.

To pak o lichoapoštolech pověděv nyní
k sobě zahýbá a s nimi se porovnává iro
nicky pravě: K Aanbě pravím, jako bychom
my slabí byli v té části. Dí: K hanbě, ku
potupě pravém, t. k své potupě, k svému za
hanbení, že jsem v tom ošem nemohl stejně
s nimi choditiasivoditi a s vámitak jak oni
nakládati se neosmělil. Jakoby řekl: Jestliže
spůsob, s jakým odporníci moji s vámi za
cházeli a obcovali, za statečnost, za udatnost
a šlechetnost považujete, ovšem k hanbě své
musím vyznati, že jsem slad byl mezi vámi,
neosměliv se od vás takových jak oni věcí
žádati a na vás provoditi. Jiní méně vhodně
vykládají £ zahanbení vašemu to pravím, že
jste se k tak potupnému nakládání těm li
chým apoštolům propůjčovali, mne, svého
apoštola pravého, tak málo sobě všímajíce.
Leč výklad předešlý více dopadá k souvis
losti. Slova jako bychom my slabí byli udá
vají obsah hanby, ale domnělé hanby, a proto
klade se částice Jakobychom; my klade s
důrazem proti oněm silákům; slabí byli, totiž
slabými se „byli prokázali při svém v Ko
rintě pobytu: jest aorist v jazyku řeckém.
Ale nejsme my slabi a chabi, vece dále apo
štol v té části, v té straně, v těch věcech,
V té zpupnosti, již nad vámi provodili. Slova
v té části se nečtou v řečtině a vulgáta je
toliko má co přístavek nějaký pro vysvětlení.
Nebo — vede toho důkaz — v čem kdo se
osměluje, t já osměluji se; ač dovolíteli mně,
abych v nemoudrosti pravil; čím se chlubí
oni a se nadýmají, to všechno já si mohu
osobovati právem a skutkem. Slova v ne
moudrosti pravém ironicky klade, an přede
slav verš 16. nikdo mne neměj za nemou
drého, věděl Pavel, že mu to, co 0 sobě
praviti se jal, za nemoudrost od nepřátelů
položeno bude.

Nyní zvláštní toho osmělování-se částky
vyčítá, jak to podobně i Filip. 3, 5. činí a
sice spůsobem otazným, kterýžto mnohem
příměrnéji dopadá k rozčilenosti řeči, nežli
spůsob kladný. Hebréové jsou? vece, % jd
jsem; Israelité jsou ? i já; símě Abrahamovo
jsou ? i já. Třemi jmény těmi totéž znamená
s nějakým stupňováním; Hebréové slují dle
jazyka, Israelité dle vyvolení od Boha (Rom.
9, 4.n.), sémě Abrahamovo dle práva k do
brům říše Messiášovy Rom. 9, 7. Hebréové
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še více vážili pro svou k jazyku posvátnému
přivinulost, než ti, kteří sice pocházeli od
Abrahama, ale hebrejského jazyka zapomněli.
Zvyšuje dále obranu svou, an vece: SlužebnáciKristovijsou?© Conesmyslnýpravím,
více já. Při těch třech přednostech stačilo
apoštolovi pouhé vyrčení: I já. Ale při hla
vité přednosti, při poměru ku Kristu, ne
přestává Pavel na takovém pouhém porovnání
č já, nébrž výše vystupuje a rozhodně ve
svatém povědomí důstojenství svého si při
Svojuje více já a V pozývavém proudu řeči
své poráží mohutně a vítězně domnění na
dutá, která o sobě drželi ti lichoučitelé.
Avšak i tu ještě podle pokory své svou chloubu
omlouvá, an ironicky dí: v nesmyslnostipra
vím. Dí: Více já. Není smysl: nad to já,
lepším právem já služebníkem Kristovým
slouti mohu; nébrž smysl jest: Ač by se
oni honosili býti sluhy Kristovými, já nad
to více jsem než pouhým služebníkem, jak
ze slova vzéo a z překladu vulgáty patrno,
která neklade magis, nébrž plus. A nyní se
proudí ta řeč jeho, an posměch na mator
nost zaměnuje a uvádí věci, jenž vznešeno
sti apoštolské očividně doličují a toho, že
více než sluhou Kristovým jest, dokazují.
Předložka ve ukazuje, kterými věcmi apo
štolskou důstojnost a velebnost projevil a
kde komparativ se vyskýtá, tam Pavel ohle
dem na odpůrce svoje mluví. Při výkladu
těch předností všickni téměř exegéti uvádějí
nejedno místo ze svatých otců a z jiných
spisovatelů bohomyslných. Sněm Karthagin
ský IV. nařizuje, aby představení církve po
dle vzoru Pavlova důstojnost svou v prácech
a úsilích kladli. Sv. Bernard (k Eug. III.)
dí: O sličná služba! (Chceš-li se chlubiti,
vzor se ti podává. Kdož miudělí, abych
se v té slávě světcům rovnal: Poznej dě
dictví svoje. Apoštol Gal. 6, 14. volá: Od
stup ode mne něčím jiným se chlubiti, leč
křížem Kristovým. Ve kříži Kristově, v
trudech mnohých jest dědictví tvoje. Blažen,
kdo říci mohl: Více jsem nad jiné pra
coval.

Leč vizme, co apoštol vece: V trudech,
praví, přemnohých jsem ukázal se více než
sluhou obyčejnýmKrista býti; jsou to práce
pro evangelium podstoupené; v žalářechhoj
nějí aneb, ješto příslovce u Řeků nejednou
místo přídavného odbývá, v žalářech hojněj
ších; sv. Klement R. 1. Cor. 5. praví, že
apoštol sedmkrát okovy nesl, ovšem i po
zdější jeho užalářování v Jerusalémě, Césa- |
rei a Římě spolučítaje. V ranách nad máru
a nesčíslných, z nichž ve Skutcích ap. jenom
něco se vypravuje. Ve smrtech přečastých,
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t. j. v nebezpečenstvích smrti 4, 11. Ve dvou
veršech 24. 25. následujících přitáčí některá
ta nebezpečí. Od Zidů pětkrát čtyřiceti
ran bez jedné jsem dostal. Židé za té doby
neměli práva, smrtí někoho trestati, avšak
jim Rímané dovolovali, v synagogách tre
stati ty, jenž se proti zákonu sv. provinili.
Přikázal Bůh Deut. 25, 3., aby ran více než
čtyřicet se nedávalo; aby počtu toho ne
překročili, dávali Židé o jednu méně, totiž
devětatřicet ran. Dálo se, co předpověděl
Kristus Mat. 10, 17. Byl trest ten nejedno
mu příčinou smrti, krut a tvrd obyčejně bý
vaje. Sv. Lukáš o tom nic nepovídá, z če
hož viděti, jak mnohé věci u něho mlčením
pominuty. Z toho, co hned dále klade:
Třikrát švihámnjsem byl, totiž metlamiči pruty
mrskán od pohanů, z toho Lukáš jedno u
vádí toliko Act. 16, 22. stalé ve Filipech;
kde a kdy dvě ostatní švihání se dála, ne
povědomo. Ještě sice Act. 21, 33. vypravuje
se, že Pavel podruhé bičován měl býti od
tisícníka Rímského v Jerusalémě, avšak s
toho sešlo, ješto Pavel se právem měšťan
ství římského toho trestu ohájil. Jednou
jsem byl kamenován; trest ten obyčejně ve
shluku a bouři lidu mimo právo se odpra
voval. Pavlovi se to stalo v Lystře v Ly
kaonii Act. 14, 18. 19. od téhož zástupu,
jenž mu chvíli dřívecobohu nějakému žertvu
přinésti hodlal. Třikráte jsem tápal a se
troskotal, totiž na lodi rozbitkem jsem byl.
O jednom rozbití vypravuje sv. Lukáš Act.
27. stalém při ostrově Melitě, leč to se stalo
mnohem později, než list náš psán; 0 tro
skotáních oněch třech místnějšího nic neví
me. Z takového rozbití stalo se, že apoštol
na troskách se drže dnem nocí v hloubi moř
ské trávil, tona, od valů nejednou byv ob
klopen a obklíčen, nežli se mu vysvobození
dostalo. Ješto v ř. t. slova čn marč není,
tedy nejední vykládají o žalářech, jenž
slouly propasti pro hloub svou a svou hroz
nost; leč souvislost vede k tomu, jak vul
gáta přídavkem oním vysvětluje, o zmítání
se na vlnách hlubokého moře. Slovo trávil
klade v perfektu zenzolnzea:z přítomnosti na
událost prohlédaje; ostatní časoslova jsou v
aoristu, poněvadž Pavel jenom sprosta jimi
vypravuje.

To byla ta nebezpečí smrti, jež vyčítav
Pavel, jak se mu vidělo, dále vyhrnuje řadu
svojich svízelů; dí na cestách často jsem se
trudil nebezpečných a obtížných, při nichž
jsem ocitnul se nejednou v nebezpečích na
řekách, museje se přebroditi, přeplouti a pře
praviti, ozvláště, když rozvodněny byly: v ne
bezpečích od zbojců, kteří sice pro Krista ho
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nenapadali, avšak cesta, na níž útoky ty
trpěl, byla pro evangelium Páně podniknuta.
Dálejší nebezpečípodstoupil od pokolení svého,
od rodáků, od svých národovců Zidů, jiná
od pohanů; jiná nebezpečí mu přišla v městě
Jerusalémě, Efesu, Damašku a J., Jiná na
poušti, na místech pustých, kdež vrahové jeho
úklady mu ustrojili a nastrážili. Jiná nebez
pečí strádal na moři, kromě tápání, o čemž
předešlo, také od loupežníků a vrahů, nej
více Židů, byla mu nebezpečtstrojenaj něco
toho čteme Act. 20, 3., kdež se píše, žemu
nástrahy činěny byly od Židů, když do Sy
rie plaviti se hodlal. Posléze připomíná ne
bezpečí od lěchobratrů, od napohledných kře
stanů, kteří ze závisti az lakomství mu ná
strahy kladli; takoví byli úkladové strojení
jemu dle Gal. 2, 4. pro větší jeho vyšetření,
aby odtud mohli námětek vzíti ke krutěj
šímu ho pronásledování. Slovo nebezpečí to
likrát opětované zvláštního důrazu řeči do
dává. Uvádí dále, že se nalezal v truďu a
klopotu či svízelu, S nimiž práce evangelické
spojeny jsou, a slovemtruďu rozumí též práce
rnkou svojich 1. Thess. 2, 9. 2. Thess. 3,
8. Bdění mnohá podstoupil, dí dále; o ně
kterých se dočítáme ve Skutcích ap. 16,25.,
kdež o půlnoci ve Filipech Žalmy zpíval a
se modlil; v Troadě Act. 20,10. mluvil celou
noc až do svitání; jinde 2. Thess. 3, 8. praví,
že v nocích pracoval také, aby sobě vyži
vení objednal. Připomíná dále, že byl v
hladu a žízní, což samo sebou zřejmo jest;
rozeznává ale od nuceného hladu A žízně
bezděčné půst, an dí v postech mnohých a
rozumí posty dobrovolně na se vzaté pro 0
čistu mysli a potěru pletě podle 1. Cor. 9,
27., kdež o sobě praví, že tělo své krotí a
porobuje; o bezděčných ale postech a ží
zněch mluví 1. Cor. 4, 11. Až do této ho
diny lačníme a žízníme. Na témže místě,
jakož i dále na našem zmíňuje se ještě o
zimě a nahotě; pro nahotu, t. j. nedostatek
šatů příhodných nejednou zimu trpěl, ač ovšem
také jinak zimu podstoupal. Všechno to pod
stoupal, vece sv. Zlatoúst, aby jiné lidi 0
prostil. Rozbitkem byl, aby rozbití světa u
klidl; dnem nocí v propasti mořské byl,
aby lidi z propasti bludů vytáhl. Rány trpěl,
aby jiné lidiz ran duchovýchuléčil, ve smrtech
častých byl, aby jiné lidi od věčné smrti
vysvobodil. Byl v nebezpečích v městě,
aby nám věčné město ukázal; v nahotě byl,
aby nás rouchem Kristovým odíl. V Pavlu
vrchuje apoštolství Páně, všemocnost a mou
drost Boží, jakož i lidská věrnost a vytr
valost a svrchovaná vysost mysli divemjej
činí a vzorem po veškery věky pro ty, jimž
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církev říditi potřebí. S celým světem sé v
boj vydal, pod jeho ranami vítězil, roven jsa
démantu, nade všelikou slabotoujeho. Upro
střed bouří a klopotů zakládal osnovu církví
a vtiskal jim pečeť neohroženosti své. Jako
hlaveň okamžitě ponořena byvši znova vý
šeji a mocněji plápolá, tak Pavel se všech
stran potiskán bývaje nebyl potištěn a mysli
neztráceje z každého nového svízelu novou
silou k vítězství vstával, stokráte mučněm
Jsa, vezdy věrným, vezdy pokorným ostávaje
a všecko Pánu, nic sobě nepřipisujíc.

Toli svízelů a útrap uvedl apoštol, až
již dále uváděti sobě stěžoval, ač ještě vtom
pokračovati moha, jak z toho, co následuje,
poznávati se dává. Nebo dídále: Kromě vně
šných věcí — naléhání na mne každodenná,
péče o všechny církve. Dle lat. čtení mluví
Pavel o věcech jiných, vniterných, tyto od
předešlých, ode vněšných, odlučujíca k oněm,
vniterným, naléhání každodenní přičítá, péči
o církve, jež založil. Recký text zřejměji
klade, že Pavel ještě jiné věci vněšně utr
pené by mohl uváděti, že ale toho mlčením
pomíjí, aby řeči uskrovnil; dá se přeložiti
totiž: Kromě těch věcí, jenž mimo to ještě se
dějí, kromě věcí mimo dotčené zašlých, jichž
totiž připomínati se zdráhám. Nalehání kaž
dodenní jsou práce a zaměstnání, kteréž mu
činili rozliční lidé, vyslaní od církví, lidé,
jimž něco vysvětlovati, jejichž pochybnosti
odváděti, jimž potěchy uděliti, různice ukli
diti atd. měl. Řekové a jmenovitě sv. Zla
toúst naléhánémrozumí shluky, kramoly, sběhy,
nepoklidy, jenž na Pavla od nepřátelů seči
nily; leč prvnější výklad jest obyčejnější. K
těm naleháním patří ozvláště péče o veškery
církve, netoliko ty, jenž odněho byly založeny,
nébrž vůbec o všechny církve, an byl apo
štol pohanů a vůbec dobrý prospěch a úspěch
křesťanství mu nejvíce na srdci ležel Rom.
1, 4., za dlužníka se měl Reků i Neřeků,
učených i neučených a Rom. 11, 13. všeli
jak úřadu apoštolskému svému čest činiti u
silovav. Statní světcové naši, vecesv. Řehoř,
obojí činí, i s útrapami se potýkají io spásu
jiných pečují, před sebou nepřítele porážejíce,
za sebou svěřenců hájíce. A sv. Chrys. dí:
Nejvíce se trápilo srdce Pavlovo těmi vni
ternými péčemi a kdyby ho nic nebylo ji
ného tížilo, dost bylo jemu na těch péčech.
Má mnohý co dělati, aby jeden dům spra
voval); a Pavel nespravoval jedné církve,
nébrž péči o celý svět vedl. Ďábel poštval
celý svět proti Pavlovi, ješto celý svět ku
Kristu obrátil.

O péči té dále podrobněji klade: Kdož
| slad jest a já slab nejsem, kdo se horší a já
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ve. vsv ,nehořím?© Stupnovaněvyjadřujenejživější
nejvroucnější soustrast a součastenství při
všech nehodách a nebezpečích, jimž kře
sťanský život podroben byl zvláště.při počát
cích. Slab či mdel jest, kdo trpí svízely, bo
lesti, úzkosti, pochybenství, strachy a hrůzy
svědomí a podobné věci. A já nejsem slab,
dí, já s ním soustrasti a útrpnosti nemámté,
že břímě to jeho spolu mojím břemenem se
stává; 1. Cor. 9, 22. stal se lidem mdlýmmdel,© Stupňovanědokládá:Kdosehorší
a já nehořím? Kdo úhonu trpí na mravě, kdo
k nevěře a hříchu zaváděn bývá a já necí
tím bolestí nejhoroucnějších a nejvnitrnějších.
Nedí v druhé protivě téhož slova, totiž nedí
a já se nehorším, dílem poněvadž větší důraz
řeči přirůstá tou slov záměnou, dílem po
něvadž slovo horšitť jenom ve zlém smyslu
se béře. Cím větší láska, vece sv. Augustin,
tím větších ran pocituje se ze hříchů cizých.

Í srdce k církvi bije, má ustavičné péče 0
ni. Ale ty péče a boly a trudy jsou sladky,
Jak péče lásky mateřské, jenž jen tehdá bla
ženou se cítí, když, co má, nejmdlejšímu dí
těti propůjčiti může.

To všechno, co o svých trudech, prácech
a útrapách uvádí od v. 23. až dosud, doka
zuje, že on více úréo jest než obyčejným slu
hou Páně, jak pravil tamto. £ pověděv ty
věci ohlídá se zpět a výsledek řeči své beze
spojně (beze spojky ov», tedy) shrnuje, an
vece: Chlubiti-lise potřeba, tím,co k slabosti
mé přileží, se chlubiti budu. Dí: potřeba, po
něvadž nerad to činí a jenom od odpůrců
svojich k tomu přibezděčena se býti vidí;
chlubí se tedy sice, ale jinými věcmi, nežli
odpůrci a lichoapoštolé se chlubili, totiž těmi,
jénž náležejí a se vztahují, vece, £ slabosti,
t. j. k útrapám, půtkám, svízelům mojim, z
čehož mdloba má se jeví. Nehonosí se divy
a zázraky, nébrž mdlobami svými, že v nich
se moc Boží .spasitelná a síla milosti Páně
ukazuje, a že v nich se ráz právě apoštol
ský spatřuje. Vyčítal a dále vyčítá věci ja
kožto předměty chlouby své, za něž se lidé
obyčejní stydí a jež mu lžiapoštolé za zlé
kladli a tudy pro ně jej snižovali, I volá sv.
Bernard: Kam se poděla horlivost ta? Kam
sprostnost a prostota, kam pokora prvocír
kve? Nehonosili se tehdá předstojcové církve
paláci a povozy svými a hedbávnými a zla
tými rouchy, aniž obroky hojnými a skvě
lými, nébrž prácemi, trudy, svízely, zimou,
pronásledováními. Tak on. A jiní přičinují,
jak nemá se styděti žádný kněz, byť sebe
výše postaven byl, choditi do školy, vyučo
vati chudinu, navštěvovati nemocnice, pro
víru posměch snášeti. Ostatně sv. Augustin
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doctr. Chr. 4, 7. uvádí místo to celé od v.
16. až dosud co zvláštní vzor, jak výmluven
jest sv. Pavel a že i z písma sv. řečnické
síle člověk učiti se může.

Poněvadž ale apoštol věci pravil, jenž
tak neobyčejny byly, ano podivny a nad to
ještě věci podobné chtěl vypravovati,tudy se
dovolává Boha co svědka, že všelijak jediné
pravdy pilen jest. Dí: Bůh a OtecPána na
šeho Jesu Krista, jenž jest blahoslaven na
věky, ví, že nelhu. V ř. t. jest jiný pořádek
slov vá a jenž jest blahoslavem, z čehož prů
vodno jest, že slovo blahoslaven či veleben
k Otci potahuje. Patří a hledí slova ta i ku
předešlým 1 k následujícím věcem, aniž se
mají buď toliko ku předešlým, buď výhradně
k následujícím potahovati. Slovy: Bůh a
Otec spojuje obecnou a ozvláštní ideu o Bohu,
an naším Bohem a Otcem Pána Krista jest
1. Cor. 15, 24. Ef. 1, 3. Přidává jenž jest
blahoslaven či veleben na věky dílem, že srdce
jeho pobožností přeplývalo, dílem pro sesí
lení přísahy své, jakoby říci chtěl: Odstup
to ode mne, abych já zneužíval svědectví
toho, jemuž všechno velebení a chválení na
věky přináleží.

Přitáčí Pavel ještě k těm věcem, kterými
se již co slabostmi svými chlubil, ku konci
jako dostavkem aneb raději jako začátkem
nové těch svých slabot a mdlob řady a své
v Damašku ze žaláře vysvobození. Díotom:
V Damašku náměstník Arety krále ostříhal
města Damaského, aby mne uchvátl či po
lapil a oknem v kost spuštěn jsem byl po zdí
a tak jsem ušel rukou jeho. Čo tu vypravuje
apoštol, událo se hned na počátku jeho apo
štolství a sv. Lukáš toho neopomenul Act.
9, 25. n., kdež o tom dočísti se. V koši,
vece, užívá tu v řečtině slova oaoyavy, ješto
ve Skutcích stojí slovo ozvoíc; z toho viděti,
že koš ten pleteným byl z prutů aneb z pro
vázků. Věc ta světla jest, aniž potřebuje vy
světlení. Ale naléhá otázka, proč Pavel věc
tu zde připomíná, ješto byl z nebezpečenství
mnohem větších vynikl? I rozcházejí se v
nejedny domněnky. Jedni praví, že na důkaz
své o všech nebezpečích pravdivosti uvádí
nebezpečí svoje první. Jinak jiní. Nejlépe
vidí, kdož za to mají, že Pavel hodlal po
drobněji také ostatná nebezpečí svoje vyná
šeti, že ale vida, žeby dáleji než slušno za
běhl, přerývá řeč svou a přetrhuje vyčítání
řady nebezpečí svojich a k vyšším věcem v
následující hlavě přechází, z nichž také více
důkazů a důvodů pro apoštolské důstojen
ství jeho vyplývalo. Ve Skutcích apoštolských
Act. 9, 14. n. se praví, že Zidé,tuto pakže
náměstek Aretův města ostříhal; leč v tom
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není odporu, ješto obojí, i Židé i náměstek,
proti Pavlovi za jedno byli, a bez mála ži
dovský peníz u emíra toho Aretova moc svou
provodil. Aretas ten byl tchán Heróda An
tipy a ta událost se stala za prvních let Ka
liguly, kdež dotčený Aretas na krátký čas se
pánem Damašku a Arabie petrejské učinil.
Jak veliko nebezpečí bylo, vidí se ze spů
sobu ochrany, že v koši ušelrukou jeho spu
štěn byv se zdi. Že ušel, v tom činil dle
Mat. 10, 23.: Když vás budoupronásledovati
v jednom městě, utecte do druhého. A sv. Au
gustin vece: Kdož takto utíká, že se církvi

Hlava

Dále osnuje Pavel obranu svou a sice mluví
o zjeveních sobě činěných 1—6., pro něž
to aby se nevypínal, jemu osten pleťský
zadán 7—11.; dále se vrací k omluvení
své chlouby a poráží pomluvy od odpůrců
sobě spůsobené 12—18. Posléze udává
příčinu, proč ty chvály o sobě rozpro
stéral 19—21.

1.. Chlubiti-li se potřeba, (nepro
spívá ovšem,) přijdu pak k viděním a
zjevením Páně. 2. Znám člověka v Kri
stu, co před lety čtrnácti (v těle-li ne
vím, čili krom těla, nevím, Bůh ví) u
chvácen byl takovýto až do třetího ne
be; 3. a znám takového člověka, v
těle-li čili kromě těla, nevím, Bůh ví,
4. že uchvácen byl do ráje a slyšel ne
výslovná slova, jichž nesluší člověku
mluviti. 5. Pro takového se budu chlu
biti, pro sebe ale nic nebudu se chlu
biti leč slabostmi svými. 6. Nebo bych
se 1 chlubiti chtěl. nebudu nemoudrým,
pravdu zajisté povím; uskrovňuji však,
aby někdo o mně nesmyslil nad to, což
vidí na mně, aneb co slyší ode mne.
7. A aby převelikost zjevů nepozdvihla
mne, dán jest mně osten těla mého,
anjel satanův, aby mne zášijkoval. 8.
O to jsem třikrát Pána prosil, aby od
stoupil ode mne, 9. a řekl mi: Postačí
tobě milost má, nebo síla se v slabosti
dokonaluje. Rád tedy chlubiti se budu
slabostmi svými, aby bytovala ve mně
síla Kristova, 10. Pročež libuji sobě |
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a službě její neodtahuje, ten plní ona slova
Páně. Nenedostávalo se místa udatnostiv Pa
vlovi, vece sv. Řehoř Veliký, nébrž místa tam
v Damašku nebylo pro jeho udatnost atudy
ten přeudatný vojín opustiv obležení šírého
boje na poli hledal. Uprchnuv z Damašku
církvi se zachoval, vezdy však ostávaje hotov
pro Krista smrt podstoupiti Act. 21,13., ne
váže a neceně duši výše než povinnost.

Ve vyčítání svízelů svojich přetrhuje se
tu apoštol a přechází na zjevení sobě daná;
o tom ve hlavě následující.

XII

ve slabostech svojich, v příkořích, v
nouzech, v pronásledováních, v ouzko
stech pro Krista; nebo když slab jsem,
tehdá silen jsem.

Počal se apoštol na konci předešlé hla
vy křehkostmi svými chlubiti a podrobněji
vyskýtati události, ve kterých se obzvláštně
zračila. Ale přerývá dáleji výčet jejich cítě,
že by jej to za meze zavedlo a dí k vyš
ším a důkaznějším přecházeje věcem: Chlu
bití li se potřeba, (neprospívá ovšem,) přijdu
pak k viděním a zjevením Páně. Tak čte
vulgáta; čtení řeckého textu rozlično jest a
rozličnost ta povstala nejvíce vlivem ita
cismu a místo deř čtou 0%a jiní rukopisové,
jak i staroslovanská přeloha dé; místo ovšem,
jak tu učv překládáme, čtou někteří rkp. poť,
mně a nadto spojku či, lat. s? vypouštějí té
měř všecka čtení řecká, ana ta spojka zdá
se přešla sem z v. 30. předešlé hlavy. Vy
jmeme-li tu spojku výminečnou sč, česky -li
čl jestli, převládá čtení vulgáty a Ssní čte
se de?, oportet, v rkp. BDEFG a j. Kodex
sinajský čte: Chlubití se neprospívá sice,
přijdu ale na vidění a zjevení. V celku ta
rozličnost smyslu nevadí a nemění. Nebo
dle veškerých čtení dí apoštol, že sice po
třeba jest, aby se pochlubil, aby totiž po
razil nectné pomluvy odpůrců a důstojenství
své ohájil; avšak že neprospívá chváliti se,
poněvadž samochvála mezi ctnosti nenáleží
a námětek ku povyšování sebe a ku pýšeposkýtá.Tak1sv.Ignatiusmučenníkv listu
ku Trall. k. 4. vece: -Mnoho smyslím v Bohu,
ale sebe samého měřím, abych ve chloubě
nezahynul. Opět apoštol užívá omluvy, an
přechází ode křehkostí k věcem převzneše
ným, aby se mu to za chloubu nepočítalo,
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Proto také o samém sobě mluví co o třetí
nějaké. osobě, an přichází /£ viděním a zje
vením. Dvě slova ta se různí, že ve zjevení
se vidění zavírá, ale ne každé vidění se zje
vením spojeno bývá. Když někdo pouze vidí
věci, jim nerozuměje, jak Farao a Nabucho
donosor Gen. 41, 17, Dan. 2, 31. vidění
měli významujeho neznajíce, tehdá jest pouhé
vidění, an pouhé vidmo se představuje mysli
člověcké. Když ale k tomu přistoupí spolu
vyrozumívání, co vidmo to sebou obnáší a
kam směřuje, jak u Josefa egyptského a
Daniela bylo, tehdá zjevení místo své má.
Apoštol obojí spojuje, poněvadž záměra účel
vidu sobě poskytnutého dobře nahlédal. Tak
mnozí rozdíl onen mezi videm a jevem sta
noví. Druzí ale tomu odpírají a smyslí, že
slovo vidění značí jenom zvláštní druh zjevů,
když totiž se předmět k vidění naskýtá, buď
za bdění buď za snění, ješto zjevové i jiným
spůsobem se díti mohou.

Uvádí nyní Pavel jeden případ věci té
ze života svého, jiných mimo sebe pouštěje:
Znám člověka v Kristu, co byl před léty
čtrnácti (v těle-li nevím, čili kromětěla, nevím,
Bůh ví), učhvácen takovýto až do třetího nebe,
Mluví Pavel o sobě v třetí osobě, poněvadž
při tom, co vypravuje, na úsobu jeho nijak
chlouba a sláva nepřipadá, ana se více trpně
nežli činně při tom povahuje, tak že apoštol
sám sobě co jiný někdo si přicházel a se
představoval. Clověk v Kristu jest člověk,
jehož živlem Kristus jest, jenž tajemstvím
víry v Krista vštípen a vtělen jest. Přiči
nuje slova člověka v Kristu, ješto jednota a
spojba s. Kristem podklad činí pro vidění a
zjevení, jichž kdo přiúčastnén býti může. O
létech čtrnácti nejeden počet přiveden a vy
myšlen ; jisto, že se slova přeď léty čtrnácti
pojí se slovem uchvácen a že Pavel o vidění
mluví daném jemu ode Pána před dobou
čtrnáctera let. List náš dán léta 58. po Kr.
a odčítáme-li od čísla toho čtrnácte let, 0
stane nám rok 44., v němž se Pavlovi toho
vidění dostalo, asi osmého léta po svém na
víru obrácení, Kde se to stalo a kterak ta
událost s knihou Skutků ap. sv. Lukáše má
sjednána a kam vřaděna býti, nevíme, ač
neřídkým se vidí, že se událo vidění to bez
mála po vyslání skutečném apoštola do zemí
pohanských Act. 13, 2., což o své váze 0
stavujeme. Podobně nevíme, kterak vidění to
se přihodilo, an sám apoštol toho nevěděti
praví, řka: v těle-li či kromětěla, nevém, Bůh
ví. Ze ale Pavel přidal udaj oněch let, stalo
se pro zvláštní věci té důležitost a pro něho
památnost, jiní to pokoře apoštolově připi
sují, že tak dlouho o tom vidění mlčel, an.

»

by prý ani nyní nebyl o tom dotekl, nebyv
od nepřátelů svojich k tomu přibezděčen.
Při úchvatu či vzchytu onom čili při té ek
stase obyčejné vědomí se upozadilo, tak že
nemohl udati, zdali jenom duch jeho uchvá
cen byl, sám na čas z těla se vyrušiv, jak
Ezechiel o sobě povídá Ez. 8, 4. n., Isaiáš
6, 1. atd. čili celá osobnost jeho spolu i S
tělem uchvácena a pozdvižena byla, jak víme
o Habakuku Dan. 14, 35. a Filippu Act. 8,
39.. Obojí možno, ale Pavlovi to zhola bylo
nevyzpytatedlno a nevystižitedlno. Může buď
při těch událostech duch sám uchvácen býti,
an tělo buď na čas ochřadne a ztrne, buď
oslaveno bývá a ojasněno, aneb setělo spolu
záchvatu toho přiúčastňuje. Velmi se mýlí,
kdo myslí, že vidění a zjevení k dokonalo
sti života křesťanského potřebna jsou. Jich
žádati marno a přívazčivo, jimi se chlubiti
záludno jest a o sebesvodu svědčí. Pokora,
láska Boží, zapírání sebe, zhrdání světem,
láska blíženská, horlivost v modlení, vyko
návání křesťanských ctností, umrtvování smy
slů, trpělivost a radost z věcí protivných,
věrnost v plnění povinností jsou jistější zna
kové svatosti, než vzchyty a úchvaty mysli.
To jest pravý a spasivý vzchyt, když se
mysl zdvihá k Bohu od věcí zemských.
Umři duše má světu; dí Bernard, aby na
všecko zapomněla a jediného Boha se při
držovala.

Uchvat stal se, dí, až do třeťího nebe,
Mluví apoštol podle trojího rozdělení nebes,
v nebe vzdušné či oblakové, v nebe hvězdně
a v nebe blahoslavenců, jenž v písmě tytýž
sluje nebesy nebes. Pravda sice, že v ne
jedněch knihách apokryfických, jako v zdvětu
dvanáctera arciotců ze století druhého a ve
vstoupení Isaiáše proroka ze století třetího
o sedmeru nebes se povídá; leč v církvi
Starého Zákona vládl vůbec náhled o trojím
nebi a ten jedině tu průchod míti může,
aniž na sny apokryfické Pavel ohled bral.
Nevím vece; slovo to nesmí se v ten smyslbráti,jakobyřícivolil:© Nesmémřícíaneb
nemohu říci, jak Mar. 13, 32. slova Páně o
nevědění a neznání času dne posledního ně
kteří vykládají, nébrž prostě o nevědění, jak
zní, se tu musí slyšeti.

Co dále praví: Znám takovéhoto člověka
v těle-li či krom těla nevím, Bůh ví, —

že uchvácen byl do ráje, o tom nejedné jsou
mysli vykladači, an jiní ráj a třetí nebe za
místo totožné pokládají, jiní ale oboje různí
a dvojí úchvat kladou, jedendo třetího nebe,
druhý ze třetího nebe do ráje. Ale nemáme.
příčiny, proč bychom se sv. Augustinem pra
vili, že ráj jest vyšší a vniternější ústraň
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třetího nebe, jeho skrýše a tajnice. Rájem
sluje, že Bůh tam se světci a světicemi ob
cujíc jim největšími blaženostmi a slastmi
oplývati dává. Dí tedy do ráje, aby naskyt
nul, že netoliko při vzchytu a úchvatu svém
myslí a rozumem viděl věci svrchované, nébrž
že z toho také největší slasti okusil. Samo
zřejmě se 7dj slyší onen vyšší, ráj Boží Apoc.
2, 7., kde Bůh sídlí, nevšak ráj nižší, t. j.
ono místo v šeolu či v podsvětí, kdež du
chové zemřelých spravedlníků až do vzkřesu
trvati mají. Chtěl apoštol mluviti o zjevech,
ale klade pro skromnost jeden případ toliko;
Ó jednosti svědčí udání doby čtrnácte let a
jednakost vidu v třetím nebi 1 v ráji, sic
jinak by byl apoštol dobu druhého jevu na
značil a při prvém udal věci, kteréž musly
šeti a viděti se událo. Mysticky otcové ně
kteří tři nebesa slyší o trojím stupni vidův;
vid věcí tělesných, na př. ohnivého vozu jsou
prvá nebesa; vid věcí v obrazech, v obraz
nosti a ve snách, jak Petr viděl plenu Act.
10., jsou druhá nebesa; a vid myslný a du
chový, jímž ani věcí tělesných ani jich obrazů
nezříti, nébrž kdež se věčné věci duchu du
chovně naskýtají, třetími nebesy býti praví.
Jiní jinak trojí stupeň určují, ale rájem ve
zdy třetí nejvyšší nebesa rozumějíce. Viděl
tam věci, jichž člověku nelze tuto zrakoma
smyslnýma viděti; o tom se ale odmlčuje a
mluví toliko o tom, co tam slyšel: Slyšel
jsem, vece, nevýslovná slova, o nichž člověku
promluviti nesluší! Rčení: Nevýslovná slova
může na dvojí spůsob vyloženo býti, buď že
jich nikdo vysloviti nemůže, buď že jich ni
kdo vysloviti nemá. Leč abychom věděli, v
jakém smyslu se rčení to béře tuto, přidává
Pavel: o nichž člověku mluviti nesluší. "Tak
se musí přeložiti č oům čšov úvěpone Aokr
caw,jak vulgáta dobře klade non licet, jichž
člověk pronésti nesmí, o něž s jinými sděliti
se jemu nenáleží. Byly jevby onyté povahy,
tak svaty a tak vznešeny, že sdělování jich
s Jinými lidmi dokona čelilo proti té povaze
a proti účelu jejich. Byly dány jedinému Pa
vlu kupotěše a posile, osvětě jeho při úřadě
apoštolském a při jeho velikých strastech a
strázněch, jiným ale byly vidby ty zhola
nepotřebny, ano nepřístupny a škodlivy býti
mohly, mohouce jim totiž zavdati příčinu ku
blouznění a ke zneužívání tajemstev Božích.
Tak veleno i Janu ve zjevení Apoc. 10, 4.
zapečetiti, t. j. nezjeviti a nenapsati toho,
co mluvilo sedm hromů. Dí člověku nesluší
o tom mluviti, tomu člověku, jemuž věci ty
zjeveny byly, ovšem ale Bůh je zjeviti může,
komu ráčí, a jemu to zůstaveno býti musí.
Čo slyšel a od koho slyšel, toho Pavel ne
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dotýká a tudy ani my věděti nemůžeme; ale
nejedny domněnky tu vynešeny byly. Kladou
k tomu bytnost Boží, pokud tvoru dostupna,
povahu a bytnost anjelů, lásku vespolnou
oslavenců, tajemství spásy lidské a jejího S
veškerenstvem spojení a jiné skrytosti ta
jemné, jenž druhdy v listech jeho prokmitají
a probleskují, jichž ale rozvinovati Pavel
nehodlal a za potřebné neuznal, ač ovšem
možno, že jenom pro Korintany jich vyjeviti
neslušelo, ale později z nich něco pro nade
šlé a zašlé bludy a pro jich opravu a vý
mytbu ode Pavla projádřeno bylo. Takto
výklad obyčejný drží, jehož i my následuje
me. Přece jiní slovo nevýslovný berou 0 mož
nosti vyslovenu a vyjádřenu býti; jak mluví
výše 9, 15. o daru nevypravitedlném a 0
nevymluvitedlných vzdycháních Rom. 8, 26.
Pravda ovšem, že věci ty nemohou jazykem
vyjádřeny býti nižádným, ale Pavel tuto ne
mluví o té stránce, nébrž míní, že nesmějí
(ovx čšov) jiným praveny býti. Ostatně o
věcech duchových nadpřírodných slyšeti a
viděti nevlastně se užívá, ješto vidbai slyšba
myslna jest a rozumova. Ale i to viděti, že
se některé věci udělují někomu, jichž druzí
zhola nedosahují. Věci mimořádné jsou pro
lidi mimořádné atudy jich nikdo žádati ne
má ostražitě také. Ješto ale Pavel rozšiřo
vati se jme o vidbách a slyšbách, tane mu
na mysl, aby uskrovněl řeči a pokory pi
len byl.

I utíná a přeténá výčet dalejší a na
mítá, že věcí těch neuvádí co zásluh svojich,
nébrž poněvadž v nich sláva Boží, láska a
všemocnost totiž Jeho se bleskotá. Vece:
Pro takového se chlubiti budu, pro sebe ale
nic nebudu se chlubiti, leč slabostmi svými.
Ostává Pavel při svém spůsobě, o samém sobě
co o někom třetím mluvě. Slova úzčo zotov
Tovpro ejus modi, nejsou neutra, nébrž masku
Jina a tudy nemohou se překládati: takovým
t.j. takovými věcmi; čím chlubiti se konstru
uje Pavel předložkou čr, předložka zo se
užívá při chloubě o osobě, pro kterou se
chlouba děje. Nechce se-chlubiti leč slabostmi
svými t. j. věcmi, v nichžto slabost, mdloba
a chabost osoby jeho se vyskýtá. Co se sla
bostmi rozumí, výše 11, 30. vyloženo a slyší
se útrapy, svízely, jimiž se slabost jeho je
viia. Na křehkosti své pozor dávati jest
mnohem užitečněji než hleděti kesvým před
nostem; ono pokoru, zákiad ctností, toto
pýchu, základ všechnepravostí vzbuzuje. Jiní
slabostmi na našem místě rozumějí stav trpný,
v němžto se duch při vidbách, jevbách a slyš
bách bohodaných nalezá, vnímavým toliko ná
strojem a. orgánem jich jsa a spolu nepůsobě ;
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ale dřívější výklad předčí, poněvadž shoden
a schoden jest s výkladem předešlýchtýchže
slov 11, 30. Ovšem chce říci apoštol, že se
po pravdě převznešenými věcmi,jenž člověku
slávu přinášejí, honositi mohu, viděnímitotiž
a zjeveními od Boha a bezprostředně po
šlými; ale nevolím toho činiti, abych se ne
připodobnil nemoudrým lidem. A to jest co
praví apoštol, an vece dále: Nebo? zachcé-li
se mně chlubiti, nebudu nemoudrým, pravdu
zajisté povím. Částice nebo hledí ke slovům
stabostmi svými a dává příčinu, proč na ho
nosení se slabostmi přestávati míní. Nebudu
nemoudrým t. j.marnochlubným, ješto pravdu
mluviti budu a toliko věci Boží zastávati od
nepřátelův oklácené a otřásané. Ohlídá se
na to, co dříve 11, 1. 16.0 pošetilosti chlouby
pravil, leč pronáší věc tu nyní s celou ma
torou a opravdovostí. Mohl bych tedy po
právu a po pravdě chlubiti a honositi se věcmi
mimořádnými a převýtečnými, dí apoštol, u
skromnuji ale t. j. zdržuji se toho, opomíjím
toho, zanechávám toho, zadržuji to za sebou,
totiž tu honosbu. A sice tím účelem, aby
někdo o mně nemyslel nad to, což vidí na
mně, aneb co slyší ode mne, t. j. aby se ně
kdo nedomněl větších věcí do mne, nežli se
na skutcích mojich spatřují a na působení
mém v kázaní evangelia projevují. Nejedni
Korinťané spatřovali v zevnějším jednání a
vystoupání Pavlově nějakou chabotu a sla
bolu 10, 10.; ale on přece nevolí chloubou
a honosbou na jiné myšlénky je vnucovati,
nébrž ponechává to dálejšímu vývoji obyčej
nému a okolnostem, jimiž by odpůrcové jeho
na lepší o něm domnění přišli. Pozorují tu
vykladatelé staří, že ovšem ten muž, jemuž
Act. 14, 10. chtěli žertvu co bohu přinésti
a jehož na Melitě Act. 28. za Boha prohlá
sili, příčinu měl uskrovnovati a mlčením po
míjeti věci, jimiž se honositi mohl, aby více
o něm nesmýšleli, nežli se hodilo a slu
šelo.

Činí to apoštol také proto, poněvadžBůh
sám k té skromnosti apoštola řízením svým
vedl. O tom zajisté vece dále: A aby pře
velikost zjevů nepozdvihla mne, dán jest mně
osten pletě mojí, anjel satanův, aby mne zá
štjkoval. R. t. čte: A přesahem zjevů abych
se nepozdvíhal a má do sebe větší důraz.
Rukp. řečtí « ABFG čtou před slovcem aby
částici dro proto; chceme-li tomu čtení po
voliti, musíme slova a přesahem č? přesaži
tostí zjevů ku předešlým slovům přivěsiti v
ten spůsob: aby někdo o mně více nesmý
šlel ani x«i pro přesažitost zjevů mně uště
dřených. A nová věta počíná slovy: Proto
abych se nepozdvíhal. Ale tím se v podstatě
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nemění smysl. Zjevení, jichž se Pavlovi do
stalo, přesažita byla a mohla nějak ve člo
věku pýchu a vysokomyslnost vzbuditi; z
toho dovozují, že sv. Pavel nebyl přese vše
likou svatost svojí ve ctnosti tak upevněn,
aby byl nemohl v hrdost a pýchu klesnouti.
Měla zajisté 1 na něm ozřejměti pravda, že
člověk 1nejsvatější padnouti může a nikdo se
spásou svou bezpečiti nesmí, leč by muzvlá
štního o tom zjevu se dostalo. A pro uva
rování při něm pýchy dán jest mu ostenpleti
jeho. Tu otázka se namítá: Od koho dán 0
sten? Někteří o ďáblu to slyší, an zlo Pa
vla trápící od tohoto pocházelo, jak prý ze
slova anjel satanův se vidí; leč jiní a téměř
všickm vykládají věc o dopustu Božím, kte
rým dálo se, že osten v pleti Pavlově byl u
vázl. Nešlo ďáblovi o to, aby Pavel pro zjev
by se nevynášel a nepýchal, nébrž Bohu šlo
o to a proto Bůh jej vydal na poličkování
anjelovi Satanovu, vece sv. Aug. Dopustil
Bůh, že satan směl poličkovati či zášijko
vati, abych, jak ř. t. opakuje, senepozdvihal.
Zášijkování to dálo se skrze tyč, oset, osten,
kůl, bodec, zábod, řecky oxoAow,coži trn zna
čí; smysl jest, že v těle jeho uvázlo a Za
sedlo nějaké žehadlo, jenž jej neustále bo
dalo a trápilo a sužovalo; smysl ten trnem
sice vytýká se také, avšak důrazněji vystíhá
seslovem: ostnem, bodcem aneb dokonce ků
lem a tyčí. Přistávkou opisuje a vysvětluje
původ zla toho v pleti uvázlého jmenujíc jej
anjelem satanovým a osten onen zosobnujíc
co nějakého od Satana vystrojeného a vy
praveného ku strápení Pavla. V textě řeckém
slovo satan se nedeklinuje na našem místě
a tudy mnozí chtěli překládati anje! satan,
anjel odpůrce; leč lépe činí vulgáta slovo
satan v genitivu berouc, jak vůbec se to děje
ode všech téměř učenců, jenž slovo Satan
mají za jmeno vlastité a nevšeobecné. Zast
kováním se rozumí trápení a soužení, jak na
oce jest. Jest v řeckém i latinském textě
praesens, aby se značilo, že to zášijkování
se častěji opakovalo a posud trvá. Ale kdo
jest ten anjel satanův, zašijkovatel Pavla a
což jest osten uvázlý v těle jeho? Korinfa
nům věc ta známa byla, ješto s Pavlem tak
dlouho obcovali a o věcech jeho se týkají
cích snadno se dověděti mohli; alenámnyní
těžko jest, věc tu na jisto udati a nedivno,
že se tu rozcházejí interpreti na domněnky
rozličné. Chtěl některý (Felix Bungener St.
Paul Paris 1867, 155) slyšeti osten pletě o
bolení očí podle Gal. 4, 14., kdež apoštol
vece, že Galaté chtěli sobě oči vlastní vy
rvati a je Pavlu dáti. Leč odmístný jest to
výklad, an béřefrázu doslovně. Nejedni tu mý
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slí o neduhu tělesném, o bolení hlavy,otru-.
domyslnosti, o dnách, o křečech, o obrnách
a rozdivných jiných nemocech, při nichžto
záchvatové prudčejší bolest nesmírnou činí.Jiní—lečtěchjestnejméně— myslí0pro
následováních strojených od odpůrců ve službě
satanově jsoucích, o nichž v. 10. mluví a
někteří tu na mysli mají jednoho ozvláště
nepřátelského odpůrce, jakým byl Alexander,
Hymenéus a Filétus 2. Tim. 4, 17.; leč ta
kovými odpůrci honosí se Pavel obyčejně a
potýkání s nimi náleželo k nevyhnutedlným
úřadu apoštolského úkolům, v čemž Pavel od
jiných apoštolů a hlasatelů evangelia se nijak
nelišil.

Ještě jiní a to nejlépe slyší anjelem sa
tanovým a ostnem oním vniterná pokušení a
dráždění k zlému a sice nejobyčejněji se vy
kládají slova ta o popudech a ponukách a
podnětech k chlípnosti; popudové a podně
tové ti zajisté tak uvázli v tělenašem co ost
nové, že za života nemohou dokona vybyti
se a dábel tu lidskou ku pochotem tělesným
takovým vrodilou náklonnost pokusy svými
rozohňuje a rozpaluje a rozněcuje, obrazno
sti náměty nastrkujíc a libost v nich naský
taje. Proto naříká Rom. 7, 23. toli pro tu
lidskou k té věci nachýlenost, proto také 1.
Cor. 9, 27. kárá tělo své a v podďannost je
podčinuje. Dán mu tenpleťský osten pro po
koru, jak sám praví,aby se nevynášel a nevy
vyšoval pro dary ty zvláštní a vznešené sobě
udělené; tak se dává, dí Jeronym, triumfa
torovi napomínač, jenž mu na pamět uvádí,
že člověkem jest a podobně se při koruno
vání papežovu koudel pálí a přitom prozpě
vuje: Otče svatý, tak pomíjí sláva světa.
Proto praví asketové, že nejlepší prostředek
proti pokušením jest pokora, an Bůh dává
pokorným milost Jac. 4, 6. 1. Petr.5, 5. Ne
rozumíme, kterak některý vykladačmůže my
sliti, že by výkladu tomu stála slova 1. Cor.
T, 7. odporem, kdež apoštol sobě charismu
zdrželivosti připisuje. Obojí zajisté dobře ob
státi spolu může. Aniž také nebezpečna a
záludna býti mohla pro Korinťany takováto
zmínka o vniterných těch pokušeních; jevě
apoštol, že těm pokušením podléhá, ukázal,
že člověk, ač osten pletě v těle nesa, může
přece v čistotě ostávati s milostí Boží spo
lu působě. Nejeden světec v stejném stavě
se nalézal a výslovně o tom stížnost vedl, ač
ovšem dle Jac. 1, 2. také všeliké pokušení
za radost sobě kladl, věda, že bez boje se
koruny nedochází. Jestliže někteří ve sva
tosti výtečníci sobě žádali míti pokušenípleť
ská, činili to, co hrdinové jak Jul. César a
Alexander pro dobytí vítězství sobě mohut
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ných nepřátelů zažádali; pro lidi obyčejné
užitečněji jest modliti se: A neuvoď nds v
pokušení Mt. 6, 6. V čemž námi sv. Pavel
vzorem jest, jak dále o tom praví:

O tom jsem třikrát Pána prosil, aby od
stoupil ode mne a řekl mi: Stačí tobě milost
má. Slovo třikrát berou nejedni tak, jakoby
stálo mnohokrát, poněvadž trojné číslo jest
oznak mnohosti a povšechnosti; a to jest
výklad obyčejný a téměř povšechný. Avšak
od něho odstupují někteří,jenž doslovněberou
to rčení, pravíce, že Pavel historicky vypra
vuje, jak se věc skutečně udála a že ve trojí
době rozličné žádal o sproštění a vybavení
od oné pokusby. Při prvém a druhém Pána
prošení nedána jemu odpověd, až když po
třetí znova se modlil, aby zlo to od něho
odestálo, vyšla ta odpověd, aby přestával na
milosti Boží, aniž dále o sproštění od po
kusby té žádal. Sv. Tomáš máza to, že Pavel
třikráte ústlnějí a vroucnějí se modlil, ač ovšem
1 vícekrát modlitbu svou o tom rozprostíral.
Prosil Pána t. j. Krista, ješto od něho milost
a spása se lidem uděluje. Pán ale odpověděl
čl pravil jemu, stačí tobě milost moje, aniž
tobě více potřebí, než abych tobě milostiv
byl. Sv. Aug. vece: Jak nemocný prosí lé
kaře druhdy o odstranění obtížného a bo
lestného léku, lékař ale nemocného těší a k
trpělivosti vzbuzuje, tak tuto činí Pán S a
poštolem. Apoštol uslyšán 1 oslyšán; nestalo
se mu, čeho žádal, ale Pán ho ubezpečil, že
milosti své od něho neodtáhne. Jak Pán k
němu mluvil, vniterným-li vnuknutím čilivně
šným hovorem, o tom nevědomost vyznati
musíme. Stačí tobě, dí, milost moje t. j. není
tobě třeba leč abych tobě milostiv býval;
milost moje tobě ač slabému přispěje, abys
mohl přemáhati pokusby všeliké. Nebo vece
Augustin: Já Pán tvůj znám, co jsem na tebe
složil, vím odkad neduživ jsi, vím čímozdra
věti můžeš. Z toho jde, že Pavel nebyl v
prosbě vyslyšán, aniž byl zbaven ostnu; a
však nebyl docela oslyšán, nébrž přípověď
pomoci mu na jisto dána byla. Stačí tobě
milost moje, dí, aniž by tobě s prospěchem
bylo, abys onoho ostnu a zábodu zbaven
byl. A o tom, jak dobře stačiti může mi
lost Boží, praví svatý Augustin ve vyznání
svém 8, 11. Když mi mluvila násilná na
vyklost: Myslíš-li, že bez pochotí oněch vy
žiješ ? Otvírala se mičistá důstojnost zdrže
livosti počestně se ke mně umílejíc a roz
prostírajíc zbožné rucea pousmávala se usmí
váním napomínavým a ukázala na příklady
zdrželivých, jakoby pravila: Ty-li nemůžeš co.
tamti a titohle? či to mohou ze sebe a ne
z Pána Boha svého? Proč stojíš, sám ne
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a uzdraví. To sv. Aug.

Leč Pán sv. Pavlovi sám udává pří
činu, pro kterou mu Stačiti může milost
Jeho, an dí: Nebo stéla v slabosti se doko
naluje V řeckém textu stojí síla moje t.
j. síla či moc Páně t.j. mocnost působivá
milosti mojí tenkráte se nejvíce vyjevuje,
když člověk slabý a mdlý vyniká z velikých
strojených jemu nebezpečí. Cím slabší a
mdlejší, čím pokory více pilen jest, tím více
působiti může milost Boží; tak výše 4, 7.
vece, že máme poklad v nádobách křehkých,
aby vyvýšeně se ukázala mocnost milosti Boží.
Tak 1. Cor. 2, 4. vece, že byl v Korintě, ve
mdlobě, aby víra jejich nebyla založena na
mouďrosti lidské, nébrž na moci Boží. To jest
dokonalost života vezdejšího, vece sv. Je
roným, abys sobě nedůvěřoval a Bohu důvě
řoval. Slova ta Páně svrchovanou potěchu v
sobě obnášejí a velikými díky jsme povinni
Pavlu, že jich před světem nezatajil. Tojest
smysl slov Páně ku Pavlovi pravených. Po
něvadž ale částici nov nečte vulgáta a jitaké
rkp. ABD vynechávají, tady latiníci slovo
virtus Ovenec o mravné síle člověka vyklá
dají, tak že smysl jest: síla duchovná, mra
vnost a vůbec ctnost lidská dokonaluje se
pokušeními, any nás pokusby vedou k Bohu,
nás pokořujíce a ukazujíce, v kom jedině
síla naše bytna je; a tím člověk, jak dí sv.
Jan Křížový, svojím odpíráním duše pro
spívá v síle, čistotě, světle a potěše a jestli
železem, pozbývá rezu a jestli zlatem jest,
nabývá záře. Proto nechtěl Scipio, aby
Karthaga zbořena byla, aby tudy mládež
Římská měla, čím by se cvičila, ano proto
Judic. 1, 2. nevyplenil Bůh všech národů v
Chananée, aby synové israelští měli zvyklost
k bojování. Avšak prvnější výklad jest do
padnější.

Pavel slyšev tu Páně řečpřipustil ji sobě
k srdci a mysl svou o věci té proměnil a
zjinačil, jak o tom píše dále: Rádtedy chlu
biti se budu slabostmť svými, či jak plnějiznítextřecký:| Velemiletedyradějichlubitise
budu Kkřehkostmísvými, aby pobyla ve mně
stla Kristova. Podle textu lat. jest smysl:
poněvadž dle výroku Páně síla se dovršuje
v křehkosti, tedy mám-li chlubiti se, budu se
chlubiti s větší radostí křehkostmi svými,nežji
nými svými výtečnostmi. Dle textu řec.ale jest
smysl: Raději chlubiti se budu křehkostmi
svými, než abych se jimi rmoutil a o jich
odbavení žádal. Tak Rom. 5, 3. dí: chlubéme
se souženémi. To pak chce činiti, chce chlu
biti se křehkostmi tím účelem, aby, jak vece,
bytovala ve mně moc Kristova, Nebo kdyby
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ještě dáleji žádal o zprostění těch pokuseb,
protivil by se radám Kristovým a tudy by
moci milosti Boží v sobě nezažil. Dí aby by
tovala črmioxnvoocyt.j. na mne sešla a se
stále se mnou spojila mne chráníc, těšíc, po
silujíc, potvrzujíc, aby člověk vniterný při
všelikém scházení vněšného se den ode dne
obnovoval, jak výše 4, 16. vece, an Fil. 4
13. všecko může člověk v Kristu, jenž nás
posiluje. Při slově bytovatť měl na mysli slávu
Boží či šechinu, jenž nad velesvatyní spočí
vala. Viz Jo. 1, 14. 14, 23. Již pak ale
proto, poněvadž ve kfřehkostechse ubytovává
moc Kristova, tedy vecedále apoštol: Pročež
libuji sobě ve slabostech svojich, v příkořích,
v noužech, v pronásledováních, úzkostech pro
Kresta.

Jaká to mluva lidem nezvyklá! Mluví ji
apoštol na zemi, ale naučil sejív nebi! Celá
příroda naše chvěje se a třese slyšíc o trá
peních, o souženích, o příkorách a věcech
podobných. A srdce svatého Pavla jimi se
chlubí a nad nimi radostí jásá. Pročež vece
t. j. pro přebývání ve mně síly Kristovy,
pro onen spasitedlný užitek, jenžto s křeh
kostmi člověka spojen bývá. „Slabostmí či
křehkostmi rozumí svízely, útrapy, soužení,
pokušení a cokoli na člověku mdlého a cha
bého se shledává a nalezá; to všecko, vece,
milerád a s libostí podnikati budu. Některé
pak věci podrobněji vyčítá a sice jich čtvero
předkládá, již obecnější, již zvláštnější. Vpří
kořích, vece, t. j. v potupném a hánlivém se
mnou nakládání; v nouzech t. j. hladu, žízni,
zimě, nahotě a pod. Pronásledování samo
sebou jasno jest a úzkostí značí postavení
taková, v nichžto člověk rady sobě neví a
nezbytí spatřuje 4, 8. 6, 4. Slovo pro Krista
patří ke všem pěti slovům tuuvedeným a sa
mozřejmě se doplnuje slovem: snášené. A tu
Pavel na mysli váže útrapy a svízely pro
Krista podnikané, v pocitu vítězné síly sobě
ode Krista propůjčené vyvolává: Nebo když
sláb jsem, tehda silen jsem, či jak se starým
přeložením oxymorně přeložiti můžeme: Když
namáhán, mocenjest. Udává příčinu, proč mi
lerád podstoupá ta soužení, o nichž napo
věděl. Tou měrou, vece, kterou podstoupám
dotčené slabosti, kterými síla vlastní úchabek
trpí, tou měrou se zmáhá síla ducha mého
skrze milost Boží, an čím více trpím, tím
zřetedlněji se síla a moc Kristova při mně
vyjevuje. Vidíš, vece sv. Bernard, že slabota
pletě rozmnožuje sílu ducha? Naopak síla
pletě umaluje sílu ducha.

Tu se Pavel zastavuje a ohlédá se na
to všechno, co dosud ke své chloubě pověděl,
I vrací se k omluvám, an dí dále:
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11. Stal jsem se nemoudrým, vyjste
mne přinutili. Já zajisté od vás jsem
měl poručen býti, neboť jsem v ničem
nezůstal za velikány apoštoly, ačkoli nic
nejsem. 12. Znamení přece apoštolství
mého vykonána byla mezi vámi ve vší
trpělivosti, v divech a zázracích a mocech.
13. Nebo, což jest, v čem byste skrá
cení byli proti ostatním církvem, leda
že já sám neobtěžoval jsem vás? Od
pusťte mi tu křivdu! 14. Aj po třetí již
hotov jsem přijíti k vám a neobtěžím
vás; nebo nehledám věcí vašich, nébrž
vás; aniž zajisté mají děti rodičům po
klady skládati, nébrž rodičové dětem.
15. Já pak milerád náklad učiním a
sebe vynaložím samého pro duše vaše,
ač hojněji vás milujíc méně jsem mi
lován. 16. Ale budiž; já jsem vás ne
obtěžoval, avšak jsa chytrým lestí jsem
vás zajal. 17. Zdali skrze někobo z těch,
jež jsem poslal k vám, oklamal jsem
vás? 18. Dožádal jsem se Tita a po
slal jsem s ním bratra; zdali Titus vás
oklamal? Zdali jsme týmže duchem ne
chodili; zdali ne týmiž stopami? 19.
Dávno již domníváte se, že omlouváme
se před vámi? Před Bohem, v Kristu,
mluvíme, všechno však, Nejmilejší, pro
vzdělání vaše. 20. Nebo se bojím, abych
snad přijda ne takovými, jakými chci, na
lezl vás a já nebyl nalezen od vás, ja
kého nechcete, aby snad svárů, žárlivo
stí, hněvů, různic, utrhání, reptotů, na
dutostí, rozstrků nebylo mezi vámi; 21.
aby opět, když přijdu, ponížil mne Bůh
mezi vámi a já neželel mnohých,jež prvé
zhřešili a nelekali se nečistoty a smilstva
a necudnosti, kterou spáchali.

Protivilo se Pavlovi vté duši,sebe chvá
Jiti a zastávati; tudy pověděv, čeho se po
třeba vidělo, opouští dálejšího chlubení se a
opět se vrací ku příčině a omluvě toho svého
počínání. Stal jsem se nemoudrým, dí, an jsem
totiž vydal se ve chloubu svou; mluví opět
ironicky, chloubu nemoudrotou nazývaje, jenž
to velmi potřebna byla. Klade napřed slovo
stal jsem se yéyova,jakoby chtěl na um dáti,
že z horlivosti pro čest apoštolství se mu
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přihodilo ono ku chloubě uvlečení: stalo se
a již odestáti se nemůže. Ale vadu tu od
sebe odmítá a na Korinťany přenáší, an dí:
Vy jste mne přinutili. Opět pro, důraz slovo
vy v popředí klade, jakož i od sebe vinu
vzdalujíc slovo já podobně na počátku druhé
věty staví řka: Jd zajisté od vás jsem měl
poručen býti, aniž jsem měl připuzen a při
bezděčen se své strany býti, abych tím spů
sobem důstojenství svého střáhl a hájil. Tak
přinucen byl také Job druhdy zastávati sebe
proti nářkům přátelů svojich, jenž nepřátel
sky se na něho dobývali a zastávaje sebe
zastával i pravdu Boží proti nejedněm blu
dům jejich. A jak mohl Job vytýkati jim, že
opak toho, čeho se od nich nadíti bylo, činili,
tak Pavel tuto Korintanům skutečně vyslípá:
Já, váš apoštol, vůdce, učitel a otec v Ki
stu mohl jsem se od vás něčeho lepšího na
dáti a ovšem vy jste utrhače moje k mlčení
přivésti a cti mé všelijak se ujímati měli;
ješto jste ale toho neučinili, musel jsem já
nedostatek onen nahraditi. Ovšem ale vy
jste to činiti měli a mohli, neboť — a tím
odůvodňuje žádost tu k nim projevenou —
jsem v ničem nezůstal za velikány apoštoly.
Nezůstal, t. j. menším nebyl v prácech, tr1
dech, protivenstvích, milostech, vidbách, nežli
ti velikáni apoštolé či ti převeleapoštolé,
kteří totiž chvastavě za apoštoly se vydávali
a nade Pavla se vynášeli. Jak výše k. 11,
5. tak i tuto ironicky jmenuje odpůrce svoje
převeleapoštoly, aniž ti dobře vidí, kdo tu
o Petrovi, Janovi a Jakobovi slovo to slyší,
jak jsme to výše 11, 5. odůvodnili. Nečelí
řeč Pavlova proti skutečným ode Krista po
volaným oněm apoštolům a tudy také proti
primátu Petrově slov jeho užiti nadarmo
se nepřátelé církve namáhali. Mluví ale se
skromnotou a pokorou Pavel a moha ovšem
říci, že více nade vše pracoval, praví toliko,
že za žádným nezůstal zpátky, v ničem se
neupozadil, že mu v ničem neschází, aby se
řečeným lidem od Korintanů zdarma tak
váženým vyrovnal. S touže pokorou přidává
boje se, aby se ho pýcha nezmohla: ačkoli
ničím nejsem ze sebe samého, nébrž všecko
z Boha jenom se mi dostalo; tak i 1. Cor.
15, 9. n. vece: Já jsem nejmenší z apoštolů ;
ale hojněji jsem než všickní pracoval, ale ne
já, nébrž milost Boží se mnou. Jak musela
ta pokora a skromnost Pavlova ubodati ony
chvastače a samolibce převeleapoštolské, kteří
snad sami o něm, že nic na něm není a že
ničím není, nejednou byli pravili. S poko
rou spojuje ironické napodobení útržek od
protivců na něho sčítaných.

Ale apoštol uvádí důkazy, že v ničem



II. Korint. XII, 1I—21. Romluvy od odpůrců sobě spůsobené poráží.

za těmito odpůrci svými nezůstával, an dí:
Znamění ale apoštolství mého vykonána byla
mezi vámi ve vší trpělivosti, v divech, v zd
zracích a mocech. Místo spojky ale čte ř.
t. stcé uév částici osamělou, an na ni částice
dé následuje; podle toho pmévtoli značí co
arci, ovšem. Latinské čtení ale málo jest
osvědčené a povstalo právě proto, že věci,
jež tu klade, v protivě jsou k věcem před
chozím. Znamením apoštolátu nazývá skutky,
jimiž se prokazuje, že jest apoštolem čili
znaky, po nichžto se apoštol poznává. Dí
pro skromnost vykonána byla, totiž za mého
mezi vámi pobytu anedí: vykonal jsem, aby
osobnost svou dokona tuto upozadil; také
řecké složité slovo xarerovácen značí věc
nějakou velmi těžkou a nesnadnou. O slo
vech ve vší trpělivosti nesnáze jest, jak by
se bráti měla: zda totiž jimi se znak apo
štolský vytýká, čili spůsob jen, jakým se
znakové ti vyskýtají. Nejední mnějí, že a
poštol klade mezi znaky apoštolství trpěli
vost co ctnost obzvláštní, o níž Pán sám
Luk. 21, 19. aj. praví, že v trpělivosti vlá
dnouti budou dušemií svými, a kterou Pavel
výše 6, 4. mézi těmi klade, jimiž se vyzna
menávati hleděl. Leč jiní lépe a doměrněji
slovem tím spůsob rozumějí, jakým se zna
kové apoštolští projevovali, totiž v setrvalo
sti a stálosti při všech svízelech, útrapách
a nehodách a úkorech. Samy pak znaky
uvodí tři co důkazy, že apoštolství jeho od
Boha pocházelo, ješto v divech, zázracích a
mocech či jak bychom raději přeložili, dzvy,
zázraky a mocmi $e projevovalo. Třemi slo
vy totéž se značí, ale užívá tří slov, aby
řeči důraz přičinil. M. ďřvy stojí vlastně
znameními a tak slují divové, poněvadž se
jimi znamení dává, že vyšší někdo tu pů
sobí a pravdu věcí potvrzuje; zázraky slují
divové, že za zrakem jsou skutkové ti, kte
říž se jimi dějí a nikdo jich vystíhnouti ne
může; mocun?pak slovou, že všemoc Boží
se v nich vyskýtá. Hebr. 2, 5. Tím dokázal
Pavel, že apoštolství jeho od Boha samého
skrze divy potvrzeno bylo. Sv. Lukáš ve
Skutcích nevypravuje o divech v Korintu ode
Pavla činěných krátkosti píleje; tuto nedo
statek ten nahražuje Pavel sám o sobě svědče.
Ale on jiný ještě důvod toho vésti hodlaje,
pobádá jich, aby sami udali něco, na čem
by jim ohledem jiných církví a apoštolů bylo
scházelo a v čem by se jim vyrovnati nemohli.© Nebocožjest,včembysteskráceníbyli
proti vlastním církvem, leda že já sám neob
šěžiljsem vás? V ničem jste skráceni ne
byli, aniž která církev se lepšími a vydat
nějšími vyučováními, dobrodiními a dary Bo
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žimi nad církev vaši honositi může, v ničem
jste škody neutrpěli, v ničem vás jiné cír
kve nepředstihly, leda v tom, že jsem od
vás výživy něžádal; praví to s ironií, která
se zvýšuje s prosbou ihned přidanou: Od
pusťte mi tu křivdu! Avšak ironie ta, ač
trpká, přece z pouhé lásky Pavlovy se prý
ští. Nebyla to ovšem křivda, nébrž šle
chetná a hrdinská a nezištná mysl, pro
kterou tím více apoštola ctíti a jeho Si vá
žiti měli.

Již ale apoštol proměňuje (Gal. 4, 20.)
mluvu svou a Z ironie přechází V projevo
vání otcovské k nim lásky, an dí: Aj, po
třetí již hotov jsem přijíti k vám a neobtěžím
vás, nebo nehledám věcí vašich, nébrž vás.
Slovem aj přechod dotčený uvozuje. Vy
jádřuje, že při svém k nim příchodu vezdy
stejně si bude počínati strany žádání od
nich výživy jako dřívěji. To věc očividná;
zádrhel působí otázka, zda slovo po třetí
poutati se má se slovem hoťovjsem čili se
slovem přůjíti, an od rozřechy té závisí odpo
věď, zda Pavel v Korintu doposud jednou
toliko pomeškal, čili dvakráte tam pobýval?
Zněním slov tuto a níže 13, 1. 2. položených
nelze věc tu rozřešiti a nesnází ukliditi, aniž
tu po našem zdání kdy jednomyslnosti se
docílí. Kdo za to mají, že Pavel se strojí
nyní do Korintu potřetí dáti se, ti obyčejně
drží, že cestu tu vykonal za svého tříletého
(Act. 20, 31.) v Efesu pobytu, ode kterého
počtu dle Act. 19, 8. 10. devět měsíců se
odčísti povinno, za které prý doby apoštol
jak jiné církve tak i obzvláště Korint na
vštivil. Leč jiní lépe domnívají se, že tří
letí ono musí se bráti jak trojdení, v němž
Kristus v hrobě ležel. Nadto z toho, že Lu
káš ve Skutcích toho Korinfanův navštivení
mlčením pomíjí a že Pavel výše 1, 15. se
strojí do Korintu, aby jim druhou milost
přinesl, zřetedlným býti povídají, že slovo
potřetí potahuje se ke strojení a hotovení
se, nevšak ke skutečnému přijití. I nám se
vidí na pouhém předevzátku přestávati. Vše
lijak se naplnilo to, co Prov. 16, 9.: Srdce
člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin
spravuje kroky jeho. Poprvé se hotovil a
přišel, když je ku Kristu obrátil Act. 18, 1.,
podruhé se strojil k nim, cesty své nevy
vedl 2. Cor. 1, 15., nyní se po třetí strojí
a doufá ovšem, že konečně i tentokráte ú
mysl svůj vyplní. Aneb jak to jiní vyličují:
Dle prvního plánu svého chtěl Pavel 1. Cor.
16, 6. napřed do Macedonie a odtud do Ko
rintu putovati. Podle druhého plánu chtěl
Korint dříve návštíviti, odtad se do Macedo
nie podati a z Macedonie do Korintu opět
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přijíti. Nyní při třetím plánu vracuje se ku
plánu prvnímu. Poprvé mu v cestě byla
Macedonie, po druhé mu vadila útrpnost s
jich zloživotem, nyní po třetí nic ho ne
zdrží.

O té pak k nim zamyšlené cestě praví,
že při svém k nim příbytu a pobytu neod
těží jich žádáním věcí k životu potřebných,
udávaje příčinu toho slovy: mebo nehledám
věcí vašich, nébrž vás, t. j. nehledám výhod
svojich, užitků časných statku vašeho, nébrž
vaší spásy, bych vás Kristu získal, jak i 1.
Cor. 9, 19. praví, že se stal služebníkem
všechněch, aby všechny získal. Zásadu pak
tuto právě apoštolskou odůvodňuje pravidlem
z poměru mezi rodiči a dětmi vzatým, pově
dom 1. Cor. 4, 15. sobě jsa býti otcem du
chovným Korinťfanů ku Kristu obrácených.
Dí: Nemají zajisté děti rodičům poklady skla
dati, nébrž rodiče dětem. Rozumí poklady
duchovní, sbíráním či skládáním se béře
hojné jich udělování a místo, kam se pokla
dové skládají, jsou sami Korinťané. Mluví
příměrně k úmyslům svojim. Nechce popí
rati, že děti rodiče v nouzi podporovati a
věrci pastýře své výživou opatřovati mají;
aniž také chce říci, že by všechna péče ro
dičů se ve shromážďování pokladů sbíhbala,
an ovšem 1. Tim. 5, 8. kdo o svojincepéče
nemá, víru zapřel. Avšak věčnou pravdou
ostává, že především království Božího hle
dati máme Mt. 6, 33. a že člověku málo
prospívá získati celý svět, jestliže duši svou
škoduje Mr. 8, 36. Nezůstává ale při
všeobecném výroku onom, nébrž na sebe jej
obraceje, praví dále: Já pak milerád náklad
učiním a sebevynaložím samého pro duše vaše,
ač hojněji vás milujíc, méně jsem milován.
Já se své strany, vece, otcovství svého pa
mětliv jsa, více ještě než otcové obyčejní
učiniti hotov jsem, netoliko všecko co mám
za vás vynakládati ochoten jsem, nébrž kdyby
toho potřeba kázala, i život svůj za spásu
vaši obětovati hodlám a učiniti podle slov
Páně Jes. 10, 11., že dobrý pastýř dává duši
za ovce svoje. To pak učiniti všelijak míní,
aniž dá sobě v tom překážeti od nějaké
chladnosti a nevděčnosti jejich, jak ihned dí:
ač hojněji vás miluji, méně jsem od vás mi
lován, t. j. ač vaše láska ke mně daleko zů
stává za láskou, kterou se já k vám přivinuji.
Jiní čtou el na místo el xať a případ ten co
možný toliko vylíčeným býti praví, byť se
dáti mělo, še byste mne snad méně milovali;
leč prvnější výklad jest obyčejnější, aniž se
smysl mnoho liší.

Ale nepřízeň jest vyhledčivá a pohlídavá.
Tudy nediv, že nepřátelé Pavlovi -stíhali ho

II. Korint. XII, I1—21. Pomluvy od odpůrců sobě spůsobené poráží.

z úskoku a lesti. I hájí se proti takovým.
útokům a pomluvám a řečodpůrců nápodobě
dí: Ale budiž, já jsem vás neobtěžoval, avšak
jsa chytr lestí jsem vás lapil. Mluví po smy
slu nepřátel. Ti půjčovali toho a připouštěli,
že Pavel sám svou osobou jich sice neobtě
žoval t. j. ničeho od nich nežádal a nebral,
což vynáší klada slovo já; ale že skrze 0
soby třetí spůsobem podvodným prostředečně
z nich kořistiti a je vyžírati hleděl pod ru
kou či jak vece, obraz od honů a lovů bera,
chytr jsa lesti lapil je.. Jak je lapil, udává
hned nížeji poslav totiž své důvěrce, jenž
pod záminkou slibnou, jakoby almužnu pro
jiné sbírali, Korinfany ku prospěchu Pavlovu
o statek připraviti hleděli. Pavel po pravdě
nemohl tomu dáti místa a pro odmet a od
rážku té pomluvy ukazuje, v živých otázkách
na zkušenost a vědomí čtenářů se odvolá
vaje, že zhola jest Iživa pomluva- ta: Zdali
skrze někoho z těch, jež jsem poslal k vám,

- oklamaljsem vás? vás obloupil, oblestil, pod
vedl a vynutil nějak z vašeho statku? Za
příklad uvádí Tita, jehož se dožádal, aby do
Korinta putovati se neoštídal a jiného spo
luvyslance a táže se řka: Dožádal jsem Tita
a poslal jsem s ním bratra, zdali Titus vás.
podvedl, či jak důrazněji text řecký čte slovo
podvedl dřívěji klada: Zdali podvedl vás T
tus, t. j. ošulil, obelstil, pod zástěrou almuž
ny mne obohatiti hledě. Očividně nerozumí
se příchod Titův ten, o němž v k. 8. mluví,
ku kterémuž se Titus teprv strojil a při
němž dva průvodce měl 8, 18. 22., nébrž
se rozumí cesta, kterou Titus po prvém li
stě ku Korinťanům podstoupil a o kteréž v
k. 7. řeč jest. Poněvadž se Pavel o Timo

- theu nezmiňuje, tedy z toho vedou nejedni
důkaz, že Timotheus, jehož přece 1. Kor.
4, 17. 16, 10. do Korintu poslal, tam ani
nepřišel; ale Timotheus se čte spolu s Pa
vlem v čele listu našeho co spolupisec jeho.
1, 1. a tudy nepříměrně by byl pravil: Já
jsem Timothea k vám poslal. Nadto pak
Pavel Tita, ač mnoho poslů ku Korintanům
dopravil, jediného jmenuje, že ho nejposléze
tam byl vystrojil. Z toho tedy nelze na žá
dnou stranu souditi. Poslal ale s ním bratra
v ř. t. róv dě. určitého, známého Korinfa
nům, ale nám nepovědomého, jenž Titovi
podřízen byl, jak ze všeho, co Pavel přidá
vá, patrno jest. I dovolává se vlastní jejich
zkušenosti a vědomosti: Zďalí Titus podvedlvás?© Zdalijsmetýmžeduchemnechodili?
zdali ne týmiž stopami? Duchemrozumí smysl
a úmysl Duchem sv. vedený, Duch sv. ale
vylučuje veškeren klam a podvod. Ale ne
toliko vniterně jsme sjednání a sjednocení
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byli, nébrž jsme kráčeli, vece, týmiž šlápě
jemi, t. j. téhož spůsobu jsme vněšněšetřili,
touž měrou jsme se nesli t. j. zdali skutek
sám za nás nemluví, že jsme všelijak bez
úhonně se u vás měli a zisku vlastního ne
hledali? Ve šlápějech Pavlových kráčel také
Titus a tak jest známa jeho neúhonnost, že
o něm nikdo jinak smysliti se neodváží. Pa
vel pak sám chodil ve stopách Páně a ná
sledoval šlápějí Kristových 1. Petr. 2, 21.

Omluvou tou mohlo se zdáti, že Pavel
Korinfany nad sebou co nějaké soudce u
znává; i jde ve stříc takovému domnění a
důstojenství apoštolského háje po skon
čení obrany své praví: Dávno již domníváte
se, že omlouváme se před vámi; tak s vul
gátou čte nyní vůbec text ř.,an dřívější mí
sto záka nedobře četl zdkuw opět či zase a
celou tu větu otazně stavěl. Dávno vece či
drahně a nemyslí o některých letech, nébrž
o těch krátkých dobách, ve kterých se v li
stu našem zastával a hájil. V ř. t. důraz
něji a světleji stojí, že vám omlouváme se,
klade se totiž slovo vám z předu. Vám, t.j.
před vámi co sudími. Jak ale výše 1. Cor.
4, 3. v předešlém listě neuznával takového
sudství řka: mně pak to za nejmenší věcJest,
abych od vás souzen byl, tak ani tuto neu
znává a domnění to Korinfanův tudíž opra
vuje, an dí: Před Bohem, v Kristu mluvíme
t. j. Bůh jest naším soudcem, před ním pro
stíráme a pronášíme omluvu svou a sice v
JKristu co živlu, v němž mluvíme, jsme a se
hýbáme. Slovo před Bohem má důraz a stojí
proti slovu úuč, vám, an slovo v Kristu vy
týká spůsob, v jakém se před Boha soudce
staví, totiž co vyznavač a apoštol Kristův.
Podobně praví 2, 17. že před Bohem v Krt
stu mluví. Tak udává poměr svůj k Bohu;
avšak 1 poměr svůj ku Korinťanům vyličuje
laskavě a pěstěně dokládaje: všechno však
Nejmilejší mluvíme k vašemu vzdělání, t. j.
ku povýšení a dovršení křesťanského života
vašeho, abyste se totiž lichoučitelům svoditi
nedali, nic ale k naší chloubě. Jiní jinak
vykládají, jakoby smysl byl: zdáti by se mo
hlo, že se vychloubáme a odporoučíme sebe
samy; ale mluvíme před Bohem v Kristu
t. j. upřímě a jak na pravé křesťany náleží
a čistou, čirou, ryzou a pouhou pravdu vy
nášíme. Leč prvnější výklad přilehlejší jest.

Bylo však také skutečně potřebí, aby
apoštol všelijak ke vzděláníjejich prohlédal,
jak příčinu toho sám udává, an dále praví:
Nebo se bojím, abych snad přijda ne takový
ma, jakými chci, nalezl vás, a já nebyl nale
zen od vás jakého nechcete, Již v pred. hl.
11, 3. bál se, abyjak druhdy had Evusvedl,
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nebyla mysl jejich porušena; i nyní vynáší
-obavu svou, ale obava ta jest mu toliko ú

vodem ku přísnému napomenutí, jež nyní
předkládá a v němž si co vítěz vede mi
strovství svého v řeči a domluvě znova do
kazujíc. Těmi výslipkami dobývá sobě opět
důstojenství svého apoštolského a z obhájce
výbojcem se stav veškeru myšlénku menší
vážnosti v nich vypuzuje. Bojí se, dí, aby
jich nenalezl jakými nechce t. j. posud ve
hříších těch zasutými, jež ihned nížeji kla
de; a ovšem by oni ho tenkrát shledali ta
kým, jakým ho míti nechtějí, t. j. přísným,

strohým a příkrým, an by moci své apoštol
ské při nich užiti a jak 1. Cor. 4,21. hrozí,

-8 prutem či metlou k nim přijíti musel. A
nyní k vysvětlení obavy své prvnější uvádí
dvojí druh hříchů, jež u nich shledati se
bojí; jeden druh jsou různice, druhým se
obhrnují stydkosti a nečistoty, což obojí u
nich zavládlo. Z prvního druhu klade ně
kolik zvláštností: Aby snad totiž bojím Se,
vece, svárů, žárlivosti, hněvů, různic, utrhání,
šeptotu, nadutosti, rozstrků nebylo mezi vámi.
Slova nebylo mezí vámi z domyslu vhodně
vulgáta. dokládá, ač jich v ř. t. není; i to
pozorovati, že někteří rkp. m. plurálu čtou
ač ne všady singulár sváru atd., což ovšem
smyslu nemění, ač plurál větší má důraz.
Sváry samy sebou jsou zřejmy a jsou vněšní
sporové a vády; vycházejí svárové ze žárli
vosti, což jest druh závisti, kdyžse kdo již
rmoutí nad tím, že jiný došel žádané věci, jíž
on sám dostihnouti nemohl. Již 1.Cor. 1,11.
3, 3. o nich uboléval apoštol. Hněvy Pvuoí
rozumí se Rom. 2, 8. Gal. 5, 20. rozjitře
nost, rozkácenost, rozzuřenost, roznáhlenost
a roznět mysli, když se mysl hněvem roz
bouří. Různicemi 2, 8. tuto míní různice ve
skutcích a úmyslech, jakož sváry se více po
tahují k slovům; utrhání a šeptoty vespolek
příbuzny jsou a liší se v tom, že šeptoty či
šechoty, šemory jsou tajná utrhání, jimiž
lidé zlí nenávist u jiných na osobu některou
vzbuzují, ji takměř v mysl a v ducha jejich
všemrajíce a všeptajíce. „Naďutostí se slyší

-brdost a pýcha a vyvyšování se nad jiné
lidi; rozstrky 1. Cor. 14, 33. jsou měteže,
kramoly, nepořádní a rozvrácení poměrové.

Tím vyslovil obavu svou 0jednom druhu
hříchů; přičinuje druhou, ale předesýlá opět

obavu svou a vystíhá ji takovými slovy, ze
kterých čistoapoštolská mysl je2o patrně se
zračí. Aby opět, vece, když přijdu, neponížil
mne Bůh mezi vámi a já neželel mnohých,
jenž prvé zhřešili a nekáli se z nečistoty a
ze smlstvé a 2 necudnosti, kterou spáchali. Po
nížením svým býti klade stav církve Korint
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ské neopravený a hříšný. Ovšem on pro tu
příčinu mohl právě důstojenství svého a moci
své tím více užiti a tudy povyšenosti svédo-|
kázati; ale jmenuje stav ten svýmponížením,
poněvadž nic ho tak nermoutilo a neponižo
valo, jako když viděl, že sobě lidé od něho
obrácení víry a nauky Páně málo všímají a
jí k upravení života neobracují. Dí: opětpro
hlídaje k tomu, že již jednou semu zármut
ku dostalo, an musel smilníka vyobcovati;
jiní chtějí slovo to pojiti se slovem přijdu
když opět přijdu v ten spůsob, aby příchod
můj k vám nebyl opět v ponížení, jak výše
praví 10, 1. že byl u nich V ponížení a 1.
Cor. 2, 3. v bázni a třesotu a mdlobách.
Ale prvnější spojba lepší býti se vidí. Místo
Bůh čte řecký text silněji Bůh můj, což 0
zvláštní důvěru a oddanost vynořuje; podobně
Rom. 1, 8. 1. Cor. 1, 4. Místo mezt vám
jiní překládají ohledém vás moos vpůs, V po
měru mém k vám.

Dí ještě dále slovo ponížení vysvětlujíc:
a abych neželel t. j. želeti nemusel mnohých,

jeně prvé zhřešili a nekáli se. Zel, zármutek,
lítost a náramnou bolest působilo Pavlovi,
když lidé od něho pokřestění trvali ve hří
ších pohanských, nového člověka na se ne
oblekše a na vněšném toliko vyznávání kře
sťanské víry přestávajíce. Jakož se nejvíce
radoval nad duchovním svojinců prospěchem
a úspěchem, a tudy Filipany (Fil. 4, 1.) ra
dostí svou a svou korunou nazývá, tak ve
likým zármutkem se trudí, vida neprospěch
a nedospěch ve mravu a stavu církví svojich.
Známa jsou slova císaře onoho, jenž na po
čátku vlády své maje odsudeksmrti pode
psati zvolal: Kéž neznám psáti; ač ovšem
týž císař napotom zhola té vlídnosti se zpro
nevěřil. Pavel ozvláště želí těch, jenž se pro

il. Korint, Xili, i—10, Ó moci Pavlovi od Krista propůjčené.

- vinili smilstvím, jak dále trojí jeho spůsob uvádí
řka jenž prvé zhřešili a se nekáli z nečistoty
a smilství a nestydatosti; ne žeby nad ji
nými hříchy a jmenovitě nad různicemi ne
uboléval, nébrž poněvadž smilství ozvláště v
Korintu panovalo a nejvíceOplakávání hodným
se mu býti vidělo. Dí jenž prvé zhřešili, buď
přede svým na víru obrácením, buďraději —
poněvadž nikdo bez pokání nebyl přijímán
do církve — po svém pokřestění, opět do
předešlých, jimž odvolili byli, hříchů padnu
vše. Nečistotou rozumí se vilnost vůbec Rom.
1, 24.; smilstvím zvláštní druh vilnosti, jenž
sluje u lidí kurevstvím. Necudem či nesty=
datosťí se rozumí nestoudná drzost a ohý
ralost v nestoudnostech. Nad těmi uboléval
apoštol. Vulsáta váže slova ta tři se slovem
nekáli se; jiní ale zavěšují slova ta ku před
chozímu slovu neželel, poněvadž prý slovo me
zavoče, káti se, se neváže nikdy s předložkou
ční, Vazba ta sice příměrná a přiměřenější
jest k duchu jazyka řekého, ale jiného smyslu
nevydává; a nadto čzí předložka v St. Z.

' aspoň se slovem usrevoeřv se váže v LXX
Joel. 2, 13. Am. 7, 3. Vynořuje se tou vaz
bou z toho, že slovem tím také bolest nad
hříchy spojena bývá. Veliká jest přístrast u
světců Božích, dí sv. Řehoř Veliký, ač sobě
příkro vésti zdají. Vně zuří, vnitř láskou se
rozplývají. Obyčejem matek děti své šlehají,
ale přístrastně s dětmi, jenž kárají, ubolé
vají a vzdychají.

Takto Pavel vysvětlil, čeho se obával,
aby neshledal Korintanů takovými, jakými je
býti nechtěl. Zbývalo ještě vysvětliti obávání
vyslovené, že by snad Korintané jej samého
nalezli takovým, jakým ho býti nežádají. A
o tom mluví v násl.

Hlava XIII.

Napominá, aby se štítili moci jemu ode Krt
sta dané 1—6. a tak se chovali, aby ne
musi, moci té kjich potrestání užití T—10.
Načež list svůj se spasttedlmýminaukami
a pozdraveními zavírá 11—15.

1. Aj po třetí to přicházím k vám;
v ústech dvou nebo tří svědků stane
každé slovo. 2. Pověděl jsem napřed a
napřed pravím jakoby přítomný i nyní
nepřítomen jsa těm, jenž dřívěji zhře
šili, i ostatním všechněm, že když přijdu

opět, neodpustím. 3. Zdali důkazu hle
dáte toho, že ve mně mluví Kristus,
jenž ohledem vás není mdlým, nébrž
mocným mezi vámi. 4. Nebo ač ukři
žován byl ze mdloby, avšak žije z moci
Boží. Nebo i my mdli jsme v něm, ale
žíti budeme s ním z moci Boží mezi
vámi. 5. Sami sebe zkušujte, jste-li u
víře, sami sebe zkoušejte. Cili nepozná
váte sami sebe, že Kristus Ježíš ve vás
jest? leč snad nedosvěděecnýmijste, Na
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ději se ale, žepoznáte, že my nejsme ne
dosvědčenými. 7. Modlíme se pak k Bohu,
abyste nic zlého nečinili, ne abychom
my dosvědčenýmise ukázali, nébrž abyste
vy dobro činili, my ale jako nedosvěd
čenými byli. 8. Nebo nemůžeme nic
proti pravdě, nébrž pro pravdu. 9. Ra
dujeme se zajisté, že my mdlými jsme,
vy ale mocni jste; o to se 1 modlíme,
o vaši dokonalost. 10. Protož to v nepří
tomnosti píši, abych přítomenjsa tvrději
sl nepočínal podle moci, kterou Pán dal
mně ke vzdělání a ne ku podvrácení.

Těmi slovy se rozprostranuje Pavel o
věcech, o kterých pravil, že v nich naleznou
jej býti takým, jakým by ho míti nechtěl.
Aj po třetí to přicházím k vám! V ústech
dvou nebo tří svědků stane každé slovo. Slova
aj nečtou knihy řecké a přešlo z věty vý
šeji položené sem z 12, 14., poněvadž tam
tolkéž mluví o třetím svém knimsestrojení.
Tam výše 12, 14. praví hotov jsem přijít k
vám po třetí, tuto praví přicházím či jak se
vidí jiným přeložiti přijďu, an čoxoum tytýž
budoucnost vyjadřuje ; leč smysl obojího toho
rčení týž jest a my jsme již výše 0 tom se
vyjádřili, jaká různost mezi vykladateli o tom
vládne a jak těžko rozhodnouti, zda Pavel
skutečně po třetí k nim jíte se strojí, byv u
nich dřívěji již po dvakráte, čili jenom říci
hodlá, že se po třetí k nim strojí, avšak
posud zhola nemohl ani po druhé přijíti. Ciní
opět zmínku o tompříchodu svém a příchody
své k nim vystavuje co nějaké svědky, podle
jejichž výnosu a nálezu svůj soud o'nich na
lezne. Dí: v ústech dvou neb tří svědků stane
každé slovo. Vzata jest část ta z 5. knihy
Mojžíšovy Deut. 19, 15., kdež se velí, aby
každá věc a každá pře podle výroku dvou
neb tří svědků právně se rozeznávala. A tu
Pavel příchody své k nim co svědky klada,
kterými Korintští o vině aneb nevině osvěd
čení budou, chce říci: ten můj třikráte k vám
strojený příchod, aneb dle jiných ten můj
třetí k vám příchod, dostačí mně, abych proti
těm, jenž toho zaslouží, přísně zakročil všeho
šetření pomíjeje. Místo dvou aneb třísvědků
zastupují návštěvy moje a opovědě pokut
dvěma listoma pronešených. Jednou jsem po
věděl přítomen byv, a nyní opět listem opo
vídám ; opovrhnete-li slovy a napomínáními
mými, potřebí bude, abych učinil, co jsem
opověděl. Toho výkladu mnozí následují. Ale
jiným lépe se vidí, že Pavel přirozeného slov
smyslu následuje a toliko o spůsobu mluví,
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jakým při svém příchodu pokračovati hodlá,
jakoby pravil: Víte coZákon Starý stanovil,
že výrokem dvou neb tří svědků se rozho

duje pře každá; když tedy já přijda k vám
shledám toho neb onoho býti usvědčena dvěma
neb třemi svědky v té neb oné vině, toho já
přísně a stroze dle opolny Páně souditi budu,
více již jemu nepromíjeje a na nic se neo
hlédaje vedlejšího. Výrok ten již výšeji při
Mt. 18, 16. Jo. 8, 17. jakož ještě nížeji opět
Hebr. 10, 28. přichází a 1.Tim.5, 19.se znova
naň ohled béře. Jako maličkost musíme po
znamenati, že ř. t. čte: V ústech dvou a tří
svědků, klada částici a místo neb, což očividně
nevadí. Praví se všeliké slovo, všeliká řeč t.j.
všeliká věc, 0 nížto se řeč a spor vede Mt. 4, 4.

Ješto ale velice potřebno bylo, aby Ko
rintané o opravdivosti přísného Pavla soudu
přesvědčenibyli, tedy opětjim tu věcopakuje
a předešlé své výpovědě jim připomíná, Dí:
Pověděl jsem napřed a pravím napředjakoby
přítomný t nyní nepřítomenjsa těm, jenž dříve
zhřešil i ostatním všechněm, že když přijdu
opět, neodpustím. Jakoby přítomný, vece, t. j.
jako bych přítomen byl, stejnou váhou a
hrozbou a trestem. V ř. t. stojíslovo podruhé
mezi slovy přítomný a nyní nepřítomenjsa a
ovšem se pojí se slovem napřed pravím v
ten smysl: Fověděl jsem napřed a opovídám
opět, jakobych po druhé přítomenbyl, tak i
nyná nepřítomen jsa, těm, jenž zhřešili atd.
totiž aby nikdo nevědomostí se nevymlouval.
Praví jak přítomný podobně tomu, co i 1.
Cor. 5, 3. vece: Já ač vzdálen tělem, ale
přítomen duchem, an list jeho osobnou pří
tomnost zastoupati povinen byl. Obojí to
opovídání se děje a dálo listem tím dvojím,
jejž ku Korintským napsal. Jiní ale táhnou
slovo opověděljsem ku předešlému pobytu
Pavlovu v Korintě a slovo opovídám ku psaní,
jež nyní vyhotovuje. A sice pobytem roz
umějí obyčejně buď pobyt za jeho půldruha
leta tam pomeškávání, buď se táhnou ku po
bytu druhému, jejžto přijímají tuto pravíce,
že sice Lukáš ho pominul mlčením, že ale
ovšem se přijíti musí, jak jsme výše o tom
12, 14. zmínili. Buď se již k tomu buď k
onomu náhledu přidáme, ač nám první ná
hled pravějším se býti zdá, všelijak Pavel
vyhrožuje: těm, jenž dřívěji zhřešihkiostatním
všechněm, že když přijdu, neodpustím. O těch,
kteří dřívěji zhřešili, pravili jsme 12,21., že
se rozumějí ti, jenž přijavše křest brzo do
předešlých svojich hříchů anebdo jiných ne
pravostí poklesli a dosud se nenapravili;
ostatním? se slyší ti, kteří se později svésti
dali aneb raději, kteří dosud sice nezhřešili,
tak jak onino, o nichž ale se obávati bylo,
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že by snad do podobných poklesků mohli
upadnouti, jimž tolikéž hrozí pokutou, aby
je ode páchání hříchů odvedl a odstrašil.
Neodpustím vecet. j. nešetřím, neušanuji, ne
budu se tresty a pokutamioštídati, jak jsem
to dříve činil, bera ohled na okolnosti a na
chabost a křehkost jejich; nyní již přísně a
stroze s nimi nakládati budu. Prohlídal k
tomu, co výše 1, 23. vece Boha za svědka
bera, že pro ušetřené Korinťanů posud do Ko
rintu nepřišel, Hrozí užiti prutu církevní kázně,
vyobcování z církve, vydání člověka satanu
a p. jak 1. Cor. 5, 2. 5. 6, o tom šířeji se
praví, kdež jsme i poznali, že Bůh nejednou
neduhem stíhal toho, jenž pro zbrodněsvé z
církve vyloučen byl.

Strohosti pak Pavel tím spíše užiti hodlá
při svém u Korintanů budoucím pobytu, po
něvadž oni sami ho k tomu vyzývají, pochy
bujíce o jeho důstojnosti apoštolské a nad
ní se rozpakujíce. O této příčině mluví dále
řka: Zdali důkazu hledáte toho, že ve mně
mluví IKristus, jenž ohledem vás není mdlým,
nébrž mocným jest mezí vámi? Otazně čte
vulgáta, což sice řeči dává více důrazu; leč
ř. t. místněji a dopadněji čte poutaje slova
ta co dovětu k větěpředchozí: poněvadž dů
kazu hledáte toho, že Kristus ve mně mluví
atd. Smysl ten i tam stejen jest a dí P.: ne
budu šetřiti nikoho, an vy sami vyzýváte mne
svým počínáním, abych dokázal, že tu, jíž
hrozím, moc od Krista jsem obdržel a že
hrozby moje původ mají v moci mně ode
Krista darované. Nebo činíte, jakobyste tomu,
že Kristus ve mně mluví a dílo své koná,
jinak uvěřiti nehodlali, leč vám toho jistotu
a skutečnost tresty nějakými ukáži. Jiní ne
berou slovo Xouczoťza genitiv předmětu, nébrž
za genitiv podmětu a vykládají: Zda hledáte,
aby Kristus ve mně mluvící sebe osvědčil a
důkaz vám dal své mocia působnosti soudné ?
Tento smysl vidí se i dopadnějším býti a
lépe k tomu, co následuje, přiléhati. Nebo
vece P. dále o působení Krista mluvě: jenž
ohledem vás nemdlí, není mdlým, nébrž mocuje,
mocným jest mezi vámi. Staví apoštol proti
mdlobě Kristově za jeho na zemi pobytu sla
vný a mocný život jeho, jehož nanebestou
pením svým se přiúčastnil, načež ukazuje,
že i u něho samého pro jednotu s Kristem
stejný poměr mdloby a síly se nalézá. Dává
Korinťanům na rozum, jak nebezpečno jest
to jejich moci Kristovy při apoštolu vyzý
vání, an již ze zkušenosti vědí, jak mocen
jest Kristus a mocno jest to, jež při Pavlu
provodí, působení jeho. Mocnost svou pak
ukázal Kristus u nich divy a zázraky, mi
Jodary jim uštědřenými, nemocemi na ruha
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telé poslanými 1. Cor. 11, 30., zvláštně na
ty, jenž nehodně tělo Páně požívali.

A té Kristovy moci asíly dokazuje Pavel
slovy, jež tudíž klade: Nebo ač ukřižován
byl ze mdloby, však žije z moci Boží. Mdloba
a nestateč se ukazovala a jevila "při Pánu,
an se ukřižovati dal a vystavil se všem |po
tupám, svízelům a příkorům lidí i zloduchů
tak, že.se zdáti mohlo, jakoby veškeru moc
byl ztratil; avšak to zdáním jenom ješitným
bylo, nebo žije Kristus z moci Boží ; moc svou,
již mu Bůh uštědřil a kterouž za života uka
zoval divy a zázraky po vzkřesu svém a po
svém na nebe vstoupení bezúůjemně provodí
a vy ovšem té jeho moci nemáte se obávati,
an ji neobmezeně provésti může. Kristus zá
jisté jak dí Fil. 2, 7. n. zmařil sebe spůsob
sláby přijav a ponížil se až k smrti kříže;
ale Bůh povýšil ho a dal mu jméno nade
všeliké jméno t. j. slávu a moc, jenž veškeru
moc jinou převyšuje a přesahá. Nyní již to,
co v Kristu pověděl, na sebe co 0)raz Páně
obrací a ukazuje, že ovšem moc Kristova v
něm se nalezá přese všelikou napohlednost
nedostateče a mdloby jeho. Nebo %my, vece,
mdli jsme v něm, ale žíti budeme s ním z
moc? Boží ve vás. (Úhce říci: Obojí poměr
Páně, mdloba i síla a život Boží také při
mně se pro mé s Kristem obecenství uka
zuje a tím se potvrzuje, co nám o Kristu, 0
jeho mdlobě a moci pověděl. Dovodí apo
štol zpátečným postupem od účinku ku pří
čině jda a důraz leží na slovech v něm a s
nám; a těch slov užívá a tak vyjádřuje seo
pocitu a povědomí svého s Kristem obecen
ství. Mdli jsme v něm t. j. v obecenství s
ním, s Kristem, s ním a pro něho bídu, útrapy,
svízely a jiná protivenství snášíme, z čehož
lidě námětek berou o nás držeti, žejsmene
stateční, mdli, slabi a chatrni, jak to nepřá
telé o Kristu z ukřižování jeho soudili; děje
se zajisté na nás, co Kristus pravil Jo. 15,
20. Jestli mne pronásledovali, i vás proná
sledovati budou. A tudy výše 4, 10. pravil:
vezdy mrtvení Ježíšovo na sobě nosíme, aby t
život Ježísův se vyjevil na nás. I tuto na
našem místě Korintanům praví, že nestateč
ta ovšem jenom napohledna, zdánliva, pře
chodna a pomíjitedlna jest, nebo vece: ale
žáti budeme s nám z moci Boží ve vás a tím
ukážeme, že život Kristův v nás koluje a síla
i moc jeho v nás bytuje a sice ve vás či 0
hledem vás eig úuěs ukážeme tu moc nejen
provodíce divy a zázraky, nébrž, očtuto nej
více běží, pokutami a tresty na vás zakroču
jíce. Zivot tu značí toli co síla a moc, jakz
protivy jeho mdloby patrno jest a moc svou
slíbí či raději hrozí ukázati mezi nimi, když
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k nim přibude. Sličně tu vyličuje se moc du
chovní církve, která se druhdy zdá nepatrnou
býti, avšak ve mdlobě té životodárnou silou
probleskuje a se projevuje a protivníky své
od mezí svojich co cherub mečem ohnivým
odpouzí.

Tak pohroziv přidává napomenutí, aby
sebe zkoušeli sami. Nemají zkouseti, zda
Kristus v něm mocen, silen a statečen jest,
nébrž mají sami toho na sobě zkusiti, zda v
tom stavu mravůjsou, jehož víra žádá. Praví:
Samt sebe zkušujte, jste-li ve víře, sami sebezkoumejte!| Čilinepoznávátesamisebe,že
Kristus Ježíš ve vás jest? Léč snad zavržení
jste. Napomíná, aby zkoumali a zkoušeli, zda
u víře jsou t. j. zda ve víře co v živlu svém
se nalezají, v ní jsou, žijí a bytují a není-li
víra jejich práznou a mrtvou u nich. Ně
kteří o divech vírou činěných to berou a 0
darech Ducha sv., jimiž víra od apoštola ká
zána a utvrzena byla; a nezdá se, že by se
neměli ti úkazové pravé víry spolu také vy
rozumívati, ješto jimi se opravdilo, že víra
jejich ode Krista pochází a že Pavel pravým
Páně apoštolem jest. A to jest,co praví dále:
čili nepoznáváte samí sebe, že Ježíš Kristus
ve vás jest, Těmi slovy dává jim pohnutku,
aby se zkoušeli a zkoumali, aniž se to či
niti ostýchali; nebo, vece, naleznou a shle
dají, že u nich jest Kristus, že v nich pů
sobí skrze Ducha sv. a vsrdcích jejich skutky
podivné provodí, jakož pak i mezi nimi pří
tomnost svou milodary a zázraky všemoc
nost svou projevuje. Podobně jinde Gal. 2,
20. o sobě dí, že v něm Kristus žije a EÍ.
9, 17. želá, aby Kristus skrze víru přebýval
v srdcích jejich. Jinde klade buď Ježíš buď
Kristus, jedno slovo jenom; tuto ale pro větší
důraz obojí staví. Udává ale i výminku, kdy
odeznati či nepoznati mohou, že Kristusjest
mezi nimi, an vece: leč snad zavržení jste
t.j. neosvědčeni, nepřesníi,nepřijati, nepravi
jste t. j. leč že byste byli víry se odčetli a
bázeň Božího soudu na sebe svlékl. Chce
říci Pavel: Jestliže z toho, Co mezi vámi
křesťanství ode mne vám hlásané působí, z
proměny mravův, z divů a zázraků a z mi
lodarů nepoznáváte, že to síla a mocnost
Kristova působí a že já, jenž jsem vám ji
prvý hlásal, jeho pravýmapoštolem jsem, tedy
to pochází odtud, že jste se Krista strhli, u
víře stroskotali, pravého světla se zbavili a
spustili a v starou tmu nevěry padli. Dů
tklivá slova jsou, ale ujemňují se slovem a
snad; tím spůsobem zajisté zavrhlost a pře
vrhlost a vyrodilost Korinfanů co možnoujen
pokládá. Avšak ihned možnost tu připou
štěje o sobě samém dostavuje: Naději se ale,

švatý Pavel,
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že poznáte, že my nejsme zavržení či nevy
zkusní t. j. naději se všelijak a ovšem mezi
vámi prokázati, že mám moc sobě danou S
pokutami a tresty sáhati k těm,ukterých by
toho na dosvědčení dvou nebo tří svědků
potřebno býti se ukázalo; nechcete-li jí u
znati, tedy jí zkusíte. Mluví s jemnou iro
nií, ale mluví důrazně a hrozebně a nevy
zkusným či zavrženým rozumí toli co moči
zbaveným a od Krista neuznaným ano od
něho odseknutým.

Ale apoštol zhola nežádá u nich doka
zovati moci své, nébrž naopak praví dále:
Modlíme se ale lkBohu, abyste nic zlého neči
mi, ne abychom my dosvědčenými se ukázali,
nébrž ubyste vy dobročinili, my ale jako za
vrženými byli. Smysl na oce jest: Modlím
se k Bohu, aby nebylo potřebí s mé strany
ukázati vám moci své a důstojenství své
apoštolské trestem a pokutami na vás vy
danými osvědčovati. Slova: ne abychom my
dosvědčenými se ukázali, nébrž abyste vy do
bře čímilt atd. mohou buď kslovu modlím se
co dálejšek, co předmět prosbyse potahovati,
buď se bráti mohou co účel a záměr prosby.
Podle prvního náhledu neprosí Pavel, aby
musel trestem moci své osvědčiti, nébrž aby
oni dobročinili a on nemoha trestati neo
svědčeným ostával. Praví: Prosíme ne aby
chom my osvědčenými se ukázal: t.j. abychom
dokázali své moci a tudy velikou důstojnost
a váhu do sebe míti osvědčili; nejde mi
tuto o pověst mou, © mou čest a slávu,
nébrž oč mi jedině jde, jest spása duší va
šich a tudy prosba má jest, abyste vy dobro
činila, abyste se dobrými křesťany býti osvěd
čili, my ale neosvědčenými, zavrženými ostá
vali, nemohouce moci své apoštolské poku
továním a trestáním vás dokázati. Podle
výkladu toho slova dóxiuos a ddóximos 0 je
dnom spůsobu osvědčenosti se berou, totiž 0
osvědčení moci apoštolské, jak na oce jest.
Jini ale slova veškera ne abychom my osvěd
čenými se ukázali atd. za účel prosby be
rouce vynášejí tento smysl: Prosím Boha ne
za tím účelem, aby on osvědčen byl opra
vou života jejich, nébrž pro ně, aby oni či
něním dobra se osvědčili, on ale neosvěd
čeným ostával, Podle toho výkladu protiva
slov Ooxiuoc A ddonxinog není přesna, ješto 0
rozličných osvědčenosti spůsobech se berou
a Sice slovo ddoxinog se potahuje ku proká
zání moci, ale slovo doxtwog se bere 0 osvěd
čení vyučovacího působení Pavlova. Není
mnoho odchoden výklad ten od předešlého,
ale mu očivitě ustoupiti musí a my na něm
ovšem přestávati můžeme. Dí jako zavrže
ným, neosvědčenými, poněvadž k úsudkům
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lidským, ne k věci samé prohlídá, jakoby
pravil: málo mi z toho sejde a málo mi na
tom záleží, abych já moci své hájil a veli
kým a slavným se ukázati a takovým uznán
býti mohl a volím já malým a nepatrným v
očích lidských býti, když jenom vy dobrými
mravy se zaskvíte. Dvojí věci se dotýká, an
dí, abyste zlého nečinili, a an dí, abyste do
bročinilt podle toho, co čteme Z. 33, 15. u
chyl se od zlého a čí dobré a o obojím mo
dle se klade, že z milosti Boží pochází ne
toliko dobročiniti, nébrž 1 zla se varovali.
Vidíme, že Pavlovi 0 nic jiného nešlo, než 0
slávu Boží a o spásu lidí.

Již pak dává Pavel důvod, proč takto o
osvědčení a neosvědčení mluví. Aniž také,
vece Pavel, jinak se chovati a Si počínati
můžeme. Nebo nemůžeme mic proti pravdě,
nébrž pro pravdu. O slov těch smyslu dvojí
domnění vládne; jedni a sice veliká část vy
kladatelů v užším smyslu béře slovo pravdu
téměř tak, jak v staročeském a staroslovan
ském jazyku se béře o právu a soudu, ja
koby Pavel říci hodlal: Nic nemohu a ne
smím nespravedlivě činiti a tudy nesmím
moci trestné užívati proti ctným a nevinným,
nébrž toliko proti provinilým a proti těm,
jenž od pravdy a šlechetnosti odstupují. Je
stli vy tedy nevinní jste, já jsem při vás
všeliké mocnosti prázen; tak Rom. 13, 3.
vece: Chceš-li se nebáťi vrchnosti, dobře čiň
a 1. Tim. 1, 9. dí, že zákon není spravedli
vému uložen, nébrž nespravedlivému. Avšak
lépe jest nezužovati pojmu slova pravda a
rozuměti jí celou pravdu a celou nauku kře
sťanskou. I dí apoštol, že by proti celému
evangeliu se prohřešil, kdyby nebyl veden
úmyslem, aby Korinťané mravně žili a tím
jej o moc trestnou takofka připravili a kdyby
mu na opak šlo jenom o prokazování dů
stojenství apoštolského. Veškera moc církve
hledí k tomu, aby pravda Páně všady prů
chod měla. Na náprsníku veleknězovu Sta
rého Zákona byla napsána slova nauka a
pravda a církev obojího šetřiti sluhám Kri
stovým předpisuje. Není dobrem člověkovým,
dí Aug., člověka přemáhati, nébrž dobrem
člověka jest, aby jej chtějícího pravda pře
mohla, poněvadž zlem člověka jest, aby jej
pravda bezděky přemohla. Nebo pravda
všelijak vítěziti musí. Ano dí více nad to
apoštol a praví, že netoliko nedychtí moc
svou před nimi ukázati a vznešeně sobě
před nimi vésti, nébrž naopak, že se raduje
z toho, když se zdá býti jiným lidem a
zvláště nepřátelům slab, když totiž nemůže
moci trestné užívati, an mu ji dobré Korin
fanů chování odňalo, a když vidí Korinfany
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býti mocným? t. j. takými, kteří báti se ne
-musejí žádné pokuty a žádného trestu. A

to jest, co vynořuje slovy: Radujeme se
zajisté, že my mdlýmjsme, vy ale mocníjste;
mdlý jest tu toli co nedosvědčený, nedo
zkusný ve v. T. a béře se o nemožnosti užiti
trestné moci; podobně mocným býti jest toli
co výše mocnatt a značí neúhonnost a po
kutě nepodmaněnost. Z věci pak té, dokládá
ještě řeč svou zvyšujíc, abyste vy totiž mo
cni byli ve smyslu uvedeném, netoliko se
radujeme, nébrž o to se i modlíme; aby ale
ještě řeči své důrazu a světla přidal, doklá
dá epexegésou: o vaši dokonalost či o vaše
dostrojení, o konečnou opravu vaši. To jest
neustálá modlitba církve, aby věrcové k do
konalosti dospívali a modlíce se v otčenáši:
Přijď království Tvé! Buď vůle Tvá neustále
se o takové mravné dovršenílidstva modlíme.
A jak k dovršení a utvrzení ve svaté nauce
a boholibém životě veškera snaha apoštolova
směřovala, tak ovšem tam i list jeho tento
směřoval. I vyjádřuje myšlénku tu, an dí:
Protož to v nepřítomnosti píši, abych příto
men jsa příkřeji st počínal podle moci, kterou
Pán dal mně ke vzdělání a ne k boření.
Mlůví v první osobě singuláru, aby tím dů
razněji vytknul moc apoštolskou svou vlastní.
Píše nejsa přítomen v Korintě, aby mezi tím,
než dojde do samého toho města, oni na po
kání se dadouce uspořili Jemu nutnost Ss
trestem přísně zakročovati a moc svou pro
jevovati ode Pána sobě danou. Slovo pást
k celému listu našemu se ponáší a netoliko
ku posledním napomínkám; nebo celé psaní
směřuje k opravě a dokonalosti Korinťanů.
Jak by nerad příkro a stroho vystoupal,
opovídá a oznamuje propovědí doloženou, že
mu Fán dal moc k budování a vzdělání, ne
ale ke zkažení a boření. Již průpověď tu
výše 10, 8. uvedl a nyní ji opět uvádí na
důkaz, že jak výše pravil, nic nemůže proti
pravdě, nébrž jen pro pravdu. Smysl tento
jest, že nesmí tvrdě se míti k těm, jenž do
bra pílejí, nébrž je vésti k úspěchům větším
a vyšší dokonalosti jim dopomáhati a že je
nom k těm mu lze jest příkřeji se míti,
kteří vinami svými přísnost sami na sebe
vyzývají, jak 1. Jo. 2, 19. se píše o lidech,
jenž od nás vyšli, ale nebyli z nás; nebo
kdyby byli z nás bývali, byli by ovšem ostali
8 nam.

Ale již domluvil apoštol a přestávaje na
věcech pronesených pospíchá k závěrce listu
svého přičinujíc napomínání poslední. Dí:

11. Ostatně, bratří, radujte se, do
konalujte se, napomínejte se, totéž smý
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šlejte, pokoj mějte, a Bůh pokoje alásky
bude s vámi. 12, Pozdravujte sc ve
spolek políbkou svatou. Pozdravují vás
všickni svatí. 13. Milost Pána našeho
Jesu Krista a láska Boží a obecenství
Ducha svatého budiž se všemi vámi.
Amen,

Přísněji si počínal Pavel větami posled
ními; i zdál se nyní mírněji, ano pěstěně a
laskavě list svůj zavříti, aby Korinfané vi
děli, že všechna přísnost jeho z pouhé k nim
lásky pocházela. Pospíchá pak již ku konci,
jak viděti ze slova ostatně Ef. 6,10., kterýmž
dí takměř: Co ještě vám říci volím, k čemu
vás ještě vzbuzovati hodlám, jest toto. Mluví
o věcech, jenž jim nejvíce potřebny byly.
Dí: Radujte se, dokonalujte se, napomžnejte
se, totéž smýšlejte, pokoj mějte. Radujte se
vece ; i jinde Fil. 3, 1. 4, 4. Pavelk radosti
duchovné napomíná a ji mezi ctnosti kře
sťanské a dary Ducha sv. počítá Gal. 5, 22.
Jde radost ta ze šlechetného života a pře
devším z považování milostí nám v Kristu
udělených a spásy nám od něho připravené;
nedobře slovo yafoere někteří vykládají mějte
se dobře, an loučení apoštolské teprv ve v.
13. se vyskýtá. Avšak s radováním svojím,
máte-li k němu dospěti, dídále, spojte snahu
o pokrok ve ctnostech a dokonalujte se, pro
spívejte v dokonalosti, opravte se dokonale,
obnovte se, zhosťte se všech nepravostí a
všelijak se ustrojte, abych, když přijdu, ni
čeho nenašel, co by káry a kázně zasluho
valo. Abyste ale k té dokonalosti spíše a
snáze došli, napomínejte se vespolek, druh
druha k dobru vzbuzujte. Tak vulgáta tlu
močí slovo rzavaxekeiove; leč lépe jiní slyší
slovo to o potěšování a překládají potěšsujte
se vynikše ze soužení a nebezpečí tolikých.
Potěcha ale nadesýlá jednomyslnost s dru
hými, ana by snadno s druhými přerušena
býti mohla. A tudy vece: totéž smýšlejte,
sjednávejte se ve víře, žádostech, snahách
svojich. Fil. 2, 2. vece: Naplňte radost mou,
abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou
lásku majíce, jednoho srdcejsouce, jednostejně
smýšlejíce.

A z toho takového jednomyslného smý
šlení stane se, že pokoj panovati bude mezi
vámi a proto napomínám vás: pokoj mezi sebou
mějte, roztržek a rozštěpek zanechajíce. Po
zorovati sličnou shodu závěrky té s počát
kem prvého listu 1. Cor. 1,10.;tam zajisté tý
miž skoro slovy napomíná: Prosém vás, abyste
jednostejně mluvili; buďte dokonalí v jedno
stejném smyslu a jednostejném mínění, Z čehož
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průvodno, že apoštolovi nejvíce na srdci le
želo, aby jednomyslnost u víře v nich za
vládla a roztržky přestaly. Budete-li ale ku
pokoji a jednomyslnosti prospívati, tedyBůh
pokoje a lásky bude s vámi. Sličně přitáčí
tyto přísudky o Bohu, ješto byl ku pokoji a
lásce vzbuzoval; dává tím na um, že spolu
ke snahám lidským musí přistoupiti milost
Boží. Bůh dárcem jest a původem pokoje a

„lásky a on ve vás ovšem k témuž pokoji a
k též lásce a svornosti svými milostmi pů
sobiti bude. Tak Rom. 15, 33. 10, 20. a
jinde želá, aby Bůh dárce a milovník pokoje
byl s těmi, kterým píše a vůbec sekřesťany
se všemi. Dv. Anselm z toho odvětuje, že
Bůh se k těm, jenžto se pro pokoj k jiných
vůli podle Boha schylují, sá.n též naklonuje
a důvěrně s nimi obcuje. V tom záležely po
slední napomínky Pavlovy.

Již pak přičinuje pozdravy: Pozdravte
se vespolek v políbce svaté. O tom viz I. Oor.
16, 20. Políbka dávno u pohanův i u Židů
byla důkazem a výjevem přízně a náklonnosti
a viděti to 2. Reg. 20, 9., kdež Joab stavě
se, jakoby chtěl políbit Amasa zrádně ho
zabil; podobně ze zrádného polibení Jidášova
to zříti jest. Více ještě vládl ten obyčej u
prvokřesťanů a líbali muži muže,a ženy opět
ženy polibením svatým, upřímným, cudným,
čistým, zbožným na znamení, že se vespolek
milují, sobě odpouštějí a spolu s tím úmy
slem, aby se k obojímu vzbuzovali a podně
covali. Sv. Zlatoúst udává tajemnou příčinu
tu také, že se to líbání děje podobným spů
sobem, jak práhy a dvéře chrámu se ode
křesťanů líbaly, poněvadž člověk jest chrám
Boží a poněvadž ústoma vchází tělo Páně
ku sjednocení člověka s Bohem. I dokládá
týž Zlatoúst: Kněži a sluhové církve vězte,
že ústa jejich jsou velebnější než slitovnice,
kdež Bůh dával odpovědi a tudy úst svých
ode vší nečistoty chrániti se vynasnažujte.

Ale netoliko pozdraviti velí se vespolek,
nébrž jim také vzkazuje pozdravení ode všech
církví a všech křesťanů těch, kteří mu na
blízku byli. Pozdravují vás všickní svatí, vece.
Svatými značí křesťany, jak nejednou o tom
již mluviti přišlo. Jménem Pavel nikoho ne
pozdravuje, poněvadž to bezmála učinil po
Titovi a bez toho záhy sám se do Korintu
vydati strojil.

Odpraviv i ty pozdravy zavírá list svůj
požehnáním a želáním velebnějším, nežli se
v jiných listech stává a podle nejsvětější
Trojice trojího dobra jim přeje. Praví: Milost
Pána našeho Jesu Krista a láska Božía obe
cenství Ducha svatého budiž 5%všemi vámi,
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Amen. Klade nejpříze milost Kristovu, bla
hosklonnost jeho k lidem a Spojenou S ní
obdarovati člověky ochotu Rom. 1, 7. 5. 15.,
bez níž se člověk zhola obejíti nemůže a
jenž mu svrchovaně potřebna jest. Klade ji
napřed, poněvadž z ní všechna jiná dobra
člověkům přichodí; z ní také jde, že lásky
Boží a obecenství Ducha sv. se přiúčastniti
můžeme. Jelikož Ježíš Kristus nám z lásky
Otcovy poslán byl, an Bůh Jo. 3, 16. tak
miloval svět, že syna svého jednorozenéhio
dal, tudy přidává apoštol nad to láska Boží
buď s vámi, ta láska, kterou vyjevil Bůh
poslav syna svého. Přidává o Duchu sv.,
skrze něhož se v nás láska Božírozlívá Rom.
5, 5. a obecenstvé Ducha sv. t. ). účastenství
ve všelikých darech Ducha svatého 1posvět
ných přede všemi i dárovaných čimilodarech.
Klade to posléze, poněvadž Duch svatý dílo
spásy u člověka dokonává. Všechny tři věci,
milost, lásku a obecenství považuje co dary,
kterých se nám ode tří božských osob do
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stává. Aniž veliký rozdíl vychází z toho, že
někteří obecenstiéí Ducha sv. za genitiv před
mětu mají a vykládají o přiúčastněníse Ducha
sv. t. j. darů jeho; není rozdílu, leč jedině
logické postavení myšlénky tétéž se poněkud
proměnuje, ale smysl týž ostává. Vezmeme-li
Ducha co genitiv podmětu, jest smysl, aby
Duch sv. nám uštědřil všechny své dary;
béřeme-li ale Ducha co genitiv předmětu, jest
smysl, abychom se přiúčastnili my ke všem
darům Ducha sv. Poněvadž ale očividně ge
nitivové Krista a Boží jsou genitivy podmětu,
tedy i genitiv Ducha sv. za takový přijíti
dlužno a slova ta rozuměti s té strany, že
Duch sv. nám dary svými se sděluje. Ještě
dí se všemi,1 s těmi, jenž všelijak káry hodní
byli a mnou pohrdali; tím apoštol svrcho
vanou svou lásku vyjevuje a jako zapeče
tuje.

Slovo Amen, staň se, jímž svého želání
potvrzuje, nenalezá se v kodexech starých a
přišlo ze zvyku liturgického na to místo.


